
یک فراخوان جهانی 
علیه خشونت مبتنی بر جنسیت

به مناسبت روز بین المللی محو خشونت علیه زن، ما همه ساله به تاریخ ۲۵ نوامبر کمپاین ۱۶ روزه ی محو خشونت 
بر مبنای جنسیت را آغاز می کنیم و این کمپاین تا ۱۰ دسامبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است، ادامه 
می یابد. این روز توسط ملل متحد نام گذاری شده و نیز کمپاین ۱۶ روزه زمینه ساز یک برنامه ی جهانی برای عمل 

توسط دولت ها، سازمان ها و اشخاص برای محو انواع خشونت بر مبنای جنسیت می باشد.
من به عنوان  پدر دو دختر،  از این تالش جهانی برای ایجاد فرصت ها برای زنان و تقبیح هرنوع خشونت علیه آنان 
استقبال می کنم. یک ضرب المثل قدیمی است که می گوید، »جامعه  مانند یک پرنده دو بال دارد؛ اگر یک بال آن 
بریده شود،  از حرکت باز می ماند«. خشونت علیه زن، خشونت در برابر یک خانواده است  و خشونت علیه خانواده، 
خشونت در مقابل یک جامعه محسوب می گردد. خشونت علیه زن در هر جایی که رخ می دهد، در کشور من یا 
جای دیگری، به جوامع ما صدمه می رساند و مانع پیشرفت جامعه و زندگی مردم ما می گردد. به  مناسبت این روز، 

3صفحهما امریکایی ها بر تعهد ایاالت متحده ی امریکا برای پایان دادن به نقض حقوق بشری زنان...
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تیم اشرف غنی:
هفت نامزد وزیر  هفته ی آینده به مجلس معرفی می شوند
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اشتراک اشرف غنی در هجدهمین 
نشست سازمان سارک

اتاق تجارت و صنایع:
یازده طرح مهم اقتصادى 

در نشست لندن ارائه می شوند

صفحه 2
خشونت علیه زنان، 

عوامل و راه هاى کاهش آن

در  سیاسی  نظام  بطی  توسعه ی  و  قانون مندسازی  زودگذر  دوران  افغانستان،  تاریخ  اساسی  ویژ گی های  از 
آن است. اگر پیشینه ی قانون مندسازی نظام سیاسی را از ایجاد دولت شبه مدرن  دوره ی دوم حکومت امیر 
شیر علی  و بعدها از ادامه ی آن، به حمایت مالی، تسلیحاتی و رهبری انگلیس ها به مدیریت امیر عبدالرحمان 
این کشور، شبیه حرکت »سنگ پشت « بطی و  ارزیابی بگیریم، توسعه ی سیاسی در  به  اواخر قرن ۱9  در 

کند بوده است.
تمایالت امیر حبیب اهلل برای اصالحات و نوگرایی که ریشه در فشار بیرونی، نیاز زمان و گرایش به عیاشی 
او داشت،  به جنبش مشروطه خواهی با الهام از آزادی خواهان هندی، ترکی و رشد سوسیالیزم، به  تجددگرایی 
امانی انجامید. ثمره ی این مبارزات، اولین قانون  اساسی افغانستان )نظام نامه ( بود که به تاریخ ۱۰ حوت سال 

۱3۰۱ خورشیدی تصویب شد .)۱( 
این اولین  بار بود که گفتمان جدیدی در مورد مفاهیم نوین که به نوعی مغایر با باورهای عرفی و سنتی 

بود، آغاز شد.
این گفتمان که اختالطی از یک نوع ناسیونالیزم آلوده با گرایش های قبیله ای و پان  اسالمیزم ضد استعماری 
بود، منجر به گونه  ای لیبرالیزم درون درباری در چوکات ساده ی توزیع قدرت و تفکیک قوا شد. اما آن گفتمان 

جلوه ی زودگذر داشت و عمری بیش از پنج سال )۱3۰7 خورشیدی( نیافت. شاه در آن نظام نامه...

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان
5صفحه

ساعتی که مثل آفتاب پرست
 رنگ عوض می کند

رییس جمهور اشرف غنی پس از دیدارش از عربستان سعودی و چین، در سومین دیدار خارجی اش به تاریخ 
۱4  اکتبر به پاکستان سفر کرد تا در مورد صلحی صحبت کند که افغانستان شدیدا به آن نیاز دارد. دیدار غنی 
دو روز پس از آن واقع شد که جنرال رضوان اختر، رییس سازمان استخباراتی پاکستان )آی اس آی(، برای 

گفت وگو در مورد همین موضوع به کابل آمده بود.
فرضیه ی غالب در افغانستان این است که وقتی رییس ارتش پاکستان یا رییس سازمان آی اس آی در مورد 
صلح در افغانستان صحبت می کنند، در واقع هدف آن ها صلح نیست. این سوء ظن از دست داشتن ارتش 
و سازمان استخباراتی پاکستان در بی ثباتی افغانستان در جریان چندین دهه سرچشمه گرفته است. به نظر 
رییس  با ممنون حسین،  بر مالقات  است؛ چون وی عالوه  برخوردار  دیدگاه مشابهی  از  می رسد که غنی 
پاکستان  ارتش  راولپندی، مقر مرکزی  به  با عجله  این کشور،  نواز شریف، نخست وزیر  پاکستان و  جمهور 
رفت تا با جنرال راحل شریف، رییس قدرت مند ستاد کل ارتش پاکستان که خود به تاریخ ۶ اکتبر در کابل 

بود، مالقات کند.
غنی درک می کند که سرنوشت نهایی و موفقیت ریاست جمهوری او در گرو اعاده ی صلح و امنیت بنیادی 

در افغانستان است و کلید حل این مسایل مطمئنًا در جایی، با اختر و رییس او )شریف( واقع شده است.

جست وجوی صلح گم شده در اسالم آباد

4صفحه
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انریکه: سوارز هنوز 
با مسي و نیمار هماهنگ نیست



اطالعات روز: محمد  اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور در رأس یک هیأت بلند پایه ی دولتی برای 
عازم  سارک،  سازمان  سران  نشست  در  اشتراک 
رسانه های  دفتر  شد.  نیپال  پایتخت  کتماندو، 
با نشر خبرنامه ا ی اعالم  ریاست جمهوری دیروز 
کرد، اشرف غنی در جریان این سفر سه روزه با 
گفت و گو  نیز  نیپال  نخست وزیر  و  جمهور  رییس 

می کند.
بر اساس این خبرنامه، رییس جمهور در حاشیه ی 

سازمان  عضو  کشورهای  سران  با  نشست  این 
همکاری های جنوب آسیا )سارک(  روی گسترش 
نظر  تبادل  و  بحث  منطقه ای  همکاری های 
احمد  ضرار  سفر  این  در  را  غنی  اشرف  می کند. 
عثمانی، سرپرست وزارت امور خارجه و نظیف اهلل 
همراهی  جمهوری  ریاست  سخنگوی  ساالرزی، 

می کنند.
امروز   سارک  سازمان  سران  نشست  است  قرار 
برگزار شود و تا فردا ادامه یابد. هر چند آجندای این 

وزارت  اما  نشده ؛  مشخص  دقیق  به طور  نشست 
نشست  این  در  که  می گوید  نیپال  خارجه ی  امور 
در مورد تجارت، زدودن فقر، بهبود صحت عامه، 

زراعت و سیاحت گفت و گو می شود.
از  یکی  در  همه ساله  سازمان  این  سران  نشست 
کشورهای عضو این سازمان در جنوب آسیا برگزار 
نیپال،  پاکستان،  سریالنکا،  کشورهای  می شود. 
مالدیو، هند، بوتان، بنگالدش و افغانستان، هشت 
 ۲۰۰7 سال  در  افغانستان  اند.  سازمان  این  عضو 

به طور رسمی عضو این سازمان شد.
اعالم  روان  سال  آگست  ماه  در  سارک  سازمان 
»پایتخت  عنوان  به  را  بامیان  والیت  که  کرد 
می کند.  انتخاب   ۲۰۱۵ سال  در  خود  فرهنگی« 
ارتقای  به منظور  سارک در سال ۱9۸۶ میالدی 
آسیا  جنوب  مردم  رفاه  برای  همکاری ها  سطح 
ایجاد شد. برگزاری نشست های قبلی این سازمان 
مؤثر  آسیا  جنوب  کشورهای  روابط  بهبود  برای 

خوانده شده است.

اطالعات روز: مسئوالن اتاق تجارت و صنایع 
یازده  لندن  نشست  در  که  کردند  اعالم  کشور 
»راه  احیای  طرح  به شمول  اقتصادی،  مهم  طرح 
ارائه می شوند. عتیق اهلل نصرت، رییس  الجورد«، 
عامل این اتاق دیروز در نشست خبری ای در کابل 
گفت، افغانستان در ۱3 سال گذشته در بخش های 

تجارت و ترانزیت دچار مشکالت بود.
در  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  که  افزود  او 
رشد  چون  طرح هایی  لندن  نشست  در  کشور، 
آبیاری  سیستم  ارتقای  و  سنتی  آبیاری  سیستم 
توسعه ی  آهن،  خطوط  سیستم  توسعه ی  مدرن، 
زیربناهای کمکی، از جمله جاده و برق در مسیر 

منابع معدنی برای تسهیل روند استخراج و انتقال 
این مواد، مطرح می شوند.

خدمات  ارائه ی  زمینه ی  در  مرکز  یک  ایجاد 
در  الکترونیکی  مجهز  سیستم  با  محل  مردم  به 
مالیات،  جواز،  تجدید  و  دادن  جواز  ثبت،  راستای 
بلند  و  قیمت  کاهش  گمرکی،  پرداخت های 
گسترش  وسیله ی  به  پول  تهیه ی  سطح  بردن 
اعتباری موجود و ترتیب قرضه های  تضمین های 
نشست  در  که  اند  دیگری  طرح های  از  کوچک 

لندن مطرح می شوند.
ایجاد  چون  دیگری  طرح های  که  گفت  نصرت 
تأیید  صنعتی،  شهرک های  برای  استراتژی 

قوانین  و  برق   انرژی  زمینه ی  در  قانون  عاجل 
یک  ایجاد  زمینه،  این  در  راهنما  یک  و  فرعی 
 ۲۰۰ به خاطر  ساختارها  بردن  باال  برای  برنامه 
و  بازار  نیاز  اساس  بر  محصل  و  دانش آموز  هزار 
برنامه ی  یک  ساخت  سرمایه گذاری،  از  حمایت 
همکاری های  برای  قانونی  چارچوب  و  ملی 
شخصی محلی و ایجاد راه  جایگزین ترانزیتی از 
طریق آسیای مرکزی هم در نشست لندن مطرح 

می شوند.
او در ادامه افزود، برای احیای راه الجورد به منابع 
دلیل، حکومت طرح  همین  به  و  است  نیاز  مالی 
احیای این راه را در نشست لندن به عنوان یکی از 

اولویت ها ارائه می کند. قرار است نشست لندن به 
تاریخ ۱۲ و ۱3 قوس برگزار شود. برای احیای راه 
است،  داده  وعده  آسیایی  انکشاف  بانک  الجورد، 
کمک  پروژه  این  به  امریکایی  دالر  میلیون   ۱3۰

می کند.
این  اتاق تجارت و صنایع کشور می گوید که  اما 
 پول برای احیای این راه کافی نیست. در همین 
در  اکنون  می گوید،  الکوزی  جان  خان  حال، 
کشور از خط آهن استفاده نمی شود؛ در حالی  که 
ارزان ترین و کوتاه ترین راه است. به نقل از پژواک، 
اولویت های  از  یکی  خاطر  همین  از  که  افزود  او 

دولت، احیای راه الجورد است.

اطالعات روز: مؤسسه ی اکشن اید روز گذشته 
ارزیابی تازه  ای را در مورد وضعیت زنان کشور به 
به  زنان  درصد  آن، 7۰  اساس  بر  که  رساند  نشر 
ارزیابی  اساس  بر  ندارند.  اعتماد  قضایی  سیستم 
تنها سه  افغان  از هر ده زن  یاد شده،  مؤسسه ی 
تن شان به سیستم قضایی کشورشان اعتماد دارند.

در بخش دیگر این ارزیابی آمده است که بیش از 
نیمی از زنان افغان به پولیس این کشور بی اعتماد 
اند. بر اساس این ارزیابی، بی  اعتمادی زنان افغان 
کاهش  سیزده   ۲۰۰۸ سال  به  نسبت  پولیس،  از 
را  ارزیابی  این  اید  اکشن  مؤسسه ی  است.  یافته 

علیه  خشونت  محو  جهانی  روز  مراسم  در  دیروز 
زنان منتشر کرد.

در  گزارش  این  تهیه کنندگان  از  نوبل،  ریچل 
با  افغان  زنان  اکنون  گفت،  شده  یاد  مراسم 
اکشن  مؤسسه ی  مواجه  اند.  مختلف  چالش های 
اید، خشونت را از چالش های عمده ی فراراه زنان 
این  ارزیابی  اساس  بر  است.  خوانده  کشور  در 
مؤسسه، برای بهبود وضعیت زنان در این کشور، 

کارهای زیادی مانده اند. 
این مؤسسه از حکومت جدید و جامعه ی بین المللی 
اقدام   افغان  زنان  تأمین حقوق  برای  که  خواست 

کنند. بر اساس معلومات سازمان ملل، ۸7 درصد 
زنان افغانستان با یک نوع خشونت  های خانوادگی 
روبه رو اند و ۶۲ درصد آن ها از انواع خشونت های 
خانوادگی رنج می برند. سازمان ملل نیز به مناسب 
روز جهانی محو خشونت علیه زنان، اعالمیه  ای را 

به نشر رسانده است.
در  زنان  که  است  آمده  اعالمیه  این  بخش  در 
می گیرند؛  قرار  خشونت  مورد  بار  دو  افغانستان 
صورت  آن ها  علیه  خشونت  که  زمانی  یک بار 
می گیرد و بار دیگر زمانی که از حق دادخواهی شان 
ایلزیرا  بی بی سی،  از  نقل  به  می شوند.  محروم 

در  زنان  برای  ملل  سازمان  نماینده ی  سگینبیوا، 
افغانستان گفت، بیش تر از هشتاد درصد زنان در 

افغانستان با خشونت رو به رو  اند.
در  زنان  وضعیت  بهبود  برای  که  می گوید  او 
افغانستان، تالش برای تطبیق قانون منع خشونت 
علیه زنان در این کشور باید تقویت شود. در همین 
امور زنان اعالم کرد، در هشت ماه  حال، وزارت 
در  تنها  زنان  با  خشونت  مورد   ۲۲۲4 روان  سال 
بهبود  برای  وزارت  این  شده اند.  ثبت  وزارت  این 
را  روزه ای   ۱۶ کمپاین  کشور،  در  زنان  وضعیت 

راه اندازی کرده است.

از  حمایت  دیده بان  مسئوالن  روز:  اطالعات 
ملی  اتحادیه ی  و  )نی(  افغانستان  آزاد  رسانه های 
کشور  رسانه های  تمام  از  افغانستان  خبرنگاران 
حوادث  قربانیان  تصویرهای  نشر  از  خواستند، 
نهادها  این  مسئوالن  کنند.  خودداری  تروریستی 
نشر  گفتند،  کابل  در  خبری ای  نشست  در  دیروز 
رسانه ها،  سوی  از  تروریستی  حوادث  تصویرهای 

پیامدهای منفی دارد.

صدیق اهلل توحیدی، رییس نهاد نی در این نشست 
از  تروریستی  حوادث  قربانیان  تصویرهای  نشر 
و  خواند  اساسی  قانون  خالف  را  رسانه ها  سوی 
اخالقی  معیارهای  با  تقابل  در  مسئله  این  گفت، 
این گونه  نشر  افزود،  او  دارد.  قرار  نیز  خبرنگاری 
تصویرها تأثیرات منفی بر افکار عامه دارد: »این 
به  تبلیغ  غیرمستقیم،  گونه ی  به  حقیقت  در  خود 

سود تروریستان است«.

این نگرانی در حالی مطرح می شود که با افزایش 
حمالت طالبان در نقاط مختلف کشور، عکس های 
قربانیان این رویدادها از سوی رسانه های تصویری، 
چاپی و شبکه های اجتماعی نشر می شود. چند روز 
میدان  در  خونین  انتحاری  حمله ی  یک  پیش 
ورزشی والیبال ولسوالی یحیی خیل والیت پکتیکا 
رخ داد که بر اثر آن حدود ۶۰ تن کشته و بیش از 

۶۶ تن دیگر زخمی شدند.

قربانیان  تصویرهای  داخلی  رسانه های  از  برخی 
رییس  دشتی،  فهیم  کردند.  نشر  را  رویداد  این 
اجرایی اتحادیه ی خبرنگاران افغانستان در نشست 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  گفت،  دیروز  خبری 
از  او  بگیرد.  را  تصویرها  این گونه  نشر  جلو  باید 
قوانین  نظرداشت  در  با  که  خواست  نیز  رسانه ها 
چنین  نشر  از  خبرنگاری،  اخالقی  معیارهای  و 

تصویرها خودداری کنند.

اطالعات روز: دادستانی کل کشور اعالم کرد 
که پرونده ی بحران کابل بانک، هفته ی آینده 
به دادگاه نهایی فرستاده می شود و جایدادهای 
و  فهیم  حصین  جمله    از  قضیه،  این  متهمان 
شده  منجمد  دادگاه  حکم  به  کرزی،  محمود 
دادسانی  این  سخنگوی  عزیزی،  بصیر  است. 
که  گفت  کابل  در  خبری ای  نشست  در  دیروز 
نامه  ای را به خاطر بازداشت متهمان کابل بانک 
که در خارج از کشور به سر می برند، به پولیس 
بین المللی فرستاده است تا آنان را به نهادهای 

عدلی و قضایی افغانستان تسلیم کنند.

بحران  متهمان  کنندگان  ضمانت  افزود،  او 
کابل بانک، مکلف اند تا افرادی را که ضمانت 
حاضر  پاسخ گویی  برای  و  کرده  پیدا  کرده اند، 
پی گرد  تحت  نکنند،  را  کار  این  اگر  و  سازند 
جایدادهای  از ضبط  عزیر  گرفت.  خواهند  قرار 
کرزی،  محمود  جمله  از  قضیه،  این  متهمان 
حصین فهیم و عبدالغفار داوی خبر داد و گفت 
که این کار بنابر حکم دادگاه در راستای حصول 

پول قرضه ای است که این افراد گرفته بودند.
او گفت: »داوی، محمود کرزی و حصین فهیم، 
آن ها  و  نموده اند  مراجعه  دادستانی  به  شخصًا 

حاضر هستند تا قرض خود را بپردازند«. بصیر 
این  به  رسیدگی  افزود،  حال  عین  در  عزیزی 
او،  معلومات  پایه ی  بر  است.  زمان گیر  قضیه 
تا کنون بیش از ۲۲۲ میلیون دالر پول بیت المال 
به  بانک جمع آوری و  مربوط به قضیه ی کابل 

خزانه ی دولت واریز شده است.
دادن  دلیل  به   ۱3۸9 سال  در  بانک   کابل 
مالی،  مشکالت  سایر  و  غیرقانونی  قرضه های 
با بحران مواجه گردید. سپس یک قسمت این 
کابل  به نام   که  شد  مالیه  وزارت  مربوط  بانک، 
تا  آن،  دوم  قسمت  و  می کند  فعالیت  نو  بانک 

قرضه های  رقم  دارد.  قرار  بررسی  تحت  حال 
امریکایی  دالر  میلیون   9۰۰ حدود  به  یادشده 

می رسید.
کابل،  استیناف  دادگاه  جاری،  سال  عقرب   ۲۲
از  تن  دو  فیروزی،  خلیل  و  فرنود  شیرخان 
سال  ده  به  را  بانک  کابل  سابق  مسئوالن 
زندان، پرداخت پول اختالس شده و جریمه ی 
دارایی های  داد  دستور  و  کرد  محکوم  سنگین 
و  کرزی  محمود  جمله  از  افراد،  از  شماری 

حصین فهیم نیز منجمد شود. 
)پژواک(

تیم اشرف غنی: هفت نامزد وزیر  هفته ى آینده به مجلس معرفی می شوند2
توافق  از  غنی  اشرف  تیم  روز:  1اطالعات 
خبر  نامزد وزیران  انتخاب  روی  عبداهلل  با  قسمی 
داده و اعالم کرد که در اواسط هفته ی آینده هفت 
مجلس  به  اعتماد  رای  دریافت  برای  نامزد وزیر 
نمایندگان معرفی می شوند. بر اساس ادعای تیم 
اشرف غنی، این هفت نامزدوزیر در نشست لندن 

نقش کلیدی خواهند داشت.
وزیران اقتصاد، تجارت، مالیه، داخله، دفاع، خارجه 
رای  کسب  برای  ملی  امنیت  ریاست  و  رییس 
می شوند.  معرفی  نمایندگان  مجلس  به  اعتماد 
هیلی ارشاد، عضو مجلس نمایندگان و عضو تیم 
اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که اعضای مجلس 
تا  دهند،  اعتماد  رای  وزیران  این  به  نمایندگان 

آن ها در نشست لندن اشتراک کنند.
به گفته ی او، امروز یا فردا نامزدان این وزارت ها 

مشخص می شوند. هم چنان این عضو تیم اشرف 
غنی گفت که در یک ماه آینده تمام نامزد وزیران 
به  اعتماد  رای  کسب  برای  و  می شوند  مشخص 
همین  در  می شوند.  معرفی  نمایندگان  مجلس 
حال، اعضای تیم عبداهلل در این مورد نظر  دیگری 

 ارائه کرده اند.
عبداهلل  تیم  بلخی،  عضو  عالمی  حسین  سید 
تمام  معرفی  بر  اجرایی  رییس  تیم  گفت،  عبداهلل 
او  دارد.  تأکید  لندن  نشست  از  قبل  نامزد وزیران  
اگر  این مورد یک طرح ساخته شده و  افزود، در 
این طرح از سوی رییس جمهور و رییس جرایی 
تأیید شود، ممکن است تمام نامزد وزیران قبل از 
اعتماد به مجلس  لندن برای کسب رای  نشست 

معرفی شوند.
اکنون بین دو تیم روی تشکیل  اما بلخی گفت، 

امیدوار  کابینه ی جدید اختالف نظر وجود دارد و 
لندن  نشست  از  قبل  اختالف ها  این  که  است 
مورد  در  لندن  نشست  است  قرار  شوند.  برطرف 
افغانستان در چهارم ماه دسامبر سال روان برگزار 
پاکستان  افغانستان،  سران  نشست  این  در  شود. 
برقراری  از جمله  لندن در بخش های مختلف،  و 

ثبات در کشور گفت و گو می کنند.
صدور فرمان جدید 

حدود دو ماه از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، 
اما هنوز وزارت  خانه های کشور  توسط سرپرستان 
اداره می شوند، در حالی که مطابق قانون اساسی، 
سرپرستان وزارت ها بیش تر از دو ماه نمی توانند به 
ارشاد در  این حال، هیلی  با  ادامه دهند.  کارشان 
این مورد گفت، اشرف غنی برای حل این مشکل 

در آینده ی نزدیک فرمان جدیدی صادر می کند.

کار  مدت  فرمان،  این  اساس  بر  او،  گفته ی  به 
می شود،  تمدید  دیگر  یک ماه  برای  سرپرستان 
تعیین  سرپرست  عنوان  به  وزارت ها  معاونان  یا 
می شوند. او در ادامه افزود، در کابینه ی جدید سه 
این  به گفته ی  یا چهار زن هم معرفی می شوند. 
عضو تیم اشرف غنی، در کابینه ی آینده  زنان در 
پست وزارت ها ، معینیت ها و نیز به عنوان معاونان 

والی ها معرفی می شوند.
با این حال، شماری از کارشناسان مسایل سیاسی 
و اقتصادی می گویند که تأخیر در معرفی کابینه ی 
جدید، باعث افزایش نا امنی و  باال رفتن نرخ ها در 
از حکومت وحدت  کارشناسان  است.  کشور شده  
باید  مشکل،  این  حل  برای  که  خواسته اند  ملی 
وزیران کابینه ی جدید را به زودی برای کسب رای 

اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

اشتراک اشرف غنی در هجدهمین نشست سازمان سارک

اتاق تجارت و صنایع:
یازده طرح مهم اقتصادى در نشست لندن ارائه می شوند

ارزیابی جدید: 70 درصد زنان افغانستان به سیستم قضایی اعتماد ندارند

»رسانه ها از نشر تصویرهاى قربانیان حوادث تروریستی خوددارى کنند«

دادستانی کل: پرونده ى کابل بانک  هفته ى آینده به دادگاه نهایی فرستاده می شود

فرصت هاى افغانستان
 از حضور در سازمان هاى 

منطقه اى

رییس جمهور غنی در رأس یک هیأت بلند پایه ی دولتی برای 
همکاری های  سازمان  سران  اجالس  هجدهمین  در  اشتراک 
جنوب آسیا )سارک( عازم کتماندو، پایتخت نیپال شد. آقای غنی 
در دیدار با رییس جمهور نیپال خواهان گسترش همکاری های 

سیاسی و اقتصادی میان دو کشور شده است.
آسیا  قاره ی  در  منطقه ای  بزرگ  تشکل  پنج  از  یکی  سارک 
تحکیم  و  تجاری  همکاری های  تسهیل  راستای  در  که  است 
همکاری های منطقه ای در حوزه ی جنوب آسیا ایجاد شده است. 
کرد.  را کسب  سازمان  این  در سال ۲۰۰۵ عضویت  افغانستان 
اما همکاری های  بوده؛  اقتصادی  سارک  اصلی  و هدف  فلسفه 
می باشند.  شامل  سازمان  این  اولویت  در  نیز  امنیتی  و  سیاسی 
و  اقتصادی  همکاری های  گسترش  سازمان،  این  اصلی  هدف 
تسهیل روابط تجاری در منطقه اما در دراز مدت کمک به روند 

هم گرایی منطقه ای می باشد.
موج گریز ناپذیر جهانی شدن و رشد روند های هم گرایی در جهان، 
هم گرایی در سیاست و اقتصاد را به امر اجتناب ناپذیر در سیاست 
و اقتصاد بین الملل بدل کرده و هیچ کشوری نمی تواند در درون 
روند های  از  و  را محدود کرده  و جغرافیایی خود  ملی  مرزهای 
هم گرایی در منطقه خود را تجرید کند. پیوستن  یا ایجاد روند های 
اساسی  الزامات  از  بین الملل،  اقتصاد  و  سیاست  در  هم گرایی 
نمی توان  و  بوده  دولت ها  اقتصاد  و  سیاست  موقعیت  و  حیثیت 
به صورت تجریدی و جدا افتاده از روند های هم گرایی در منطقه، 
عضویت  امروزه  یافت.  دست  فعال  سیاست  و  پویا  اقتصاد  به 
ملزومات  از  جهانی،  و  منطقه ای  سازمان های  و  اتحادیه ها  در 
اساسی توسعه و پیشرفت است و محکی برای سنجش منزلت 
بین المللی و قدرت ملی کشورها به شمار می رود. افغانستان نیز 
قعطا مشمول همین قاعده بوده و بلکه بیش از سایرین نیاز به 
هم گرایی های منطقه ای و پیوستن به اتحادیه ها و سازمان های 
منطقه ای دار د. وابستگی شدید اقتصادی و تجارت افغانستان به 
خارج و عدم دسترسی به آب های بین المللی و مسیر های دشوار 
اقتصاد و  از مسایل اصلی  افغانستان،  به  انتقال کاال  و بی ثبات 

تجارت افغانستان می باشند.
این مسایل نیاز به اتحادیه ها و همکاری های منطقه ای را بیش 
از پیش زیاد کرده و این امر را به الزام اصلی در اقتصاد و تجارت 
افغانستان مبدل کرده است. دولت افغانستان باید سیاست فعال 
در قبال سازمان ها و تشکل های منطقه ای، خصوصا در عرصه 
اقتصادی  به پیش بگیرد و از ظرفیت ها و امکانات آن در جهت 
از  تنها  افغانستان  نماید.  استفاده  اقتصاد و تجارت خویش  رشد 
طریق تعمیق و گسترش همکاری های منطقه ای می تواند مسیر 

امن و مطمئن انتقال کاالهای تجارتی را برای خود مهیا کند.
بر  عامل  انتقال کاال، مهم ترین  اخیر مسیرهای  طی چند سال 
فرود ها و نابه سامانی ها در تجارت و اقتصاد افغانستان بوده است. 
افغانستان  به  کاال  انتقال  مسیر های  که  افغانستان  همسایگان 
مرزهایش  کردن  مسدود  با  گاهی  هرازچند  دارند،  اختیار  در  را 
بر  فشار  اهرم  به  آن  از  افغانستان،  تجارتی  کاالهای  روی  بر 
اقتصاد  بر  زیادی  منفی  تأثیرات  و  گرفته  کار  افغانستان  دولت 
زیاد  وجود تالش های  با  است.  کرده  وارد  افغانستان  تجارت  و 
به  انتقال کاال  تأمین مسیر های مطمئن  برای  افغانستان  دولت 
مطمئن  مسیر های  به  افغانستان  تجارت  هیچ گاهی  افغانستان، 
مورد  این  در  نگرانی ها  و  دغدغه ها  و  نیافت  کاال دست  انتقال 
هم چنان وجود دارند. در حالی که افغانستان عضویت سه تشکل 
بزرگ منطقه ای چون  سارک، شانگهای و ایکو را دارا می باشد 
را  کاالها  انتقال  مسیر  خصوصا  افغانستان،  ترانزیتی  مسایل  و 
داد.  قرار  آن ها  همکاری های  و  نشست ها  آجندای  در  می شود 
به معنای اصلی اش  این سازمان ها  چون هدف و محور تمامی 
منطقه  در  ترانزیت  تسهیل  و  تجاری  موانع  برداشتن  میان  از 
می باشد و می شود مسایل تزانزیت افغانستان را در دستور کاری 
این سازمان ها قرار داد. حضور در این نشست ها در کنار اهمیت 
سیاسی آن، حداقل این فرصت را برای افغانستان فراهم می کند 
که از ظرفیت ها و امکانات آن در جهت رفع مشکالت تجارتی 
قطعا  ببرد.  بهره  کاال  انتقال  مطمئن  مسیر های  خصوصا  خود، 
مشکالت مسیر های انتقال کاال به افغانستان، یکی از چالش های 
جدی فراروی انکشاف تجارت و اقتصاد منطقه بوده و بایستی آن 

را در محورهای این نشست بگنجاند.
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ما  زن،  علیه  خشونت  محو  بین المللی  روز  مناسبت  به 
محو  روزه ی   ۱۶ کمپاین  نوامبر   ۲۵ تاریخ  به  همه ساله 
خشونت بر مبنای جنسیت را آغاز می کنیم و این کمپاین 
تا ۱۰ دسامبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است، 
ادامه می یابد. این روز توسط ملل متحد نام گذاری شده و 
نیز کمپاین ۱۶ روزه زمینه ساز یک برنامه ی جهانی برای 
عمل توسط دولت ها، سازمان ها و اشخاص برای محو انواع 

خشونت بر مبنای جنسیت می باشد.
برای  جهانی  تالش  این  دختر،  از  دو  عنوان  پدر  به  من 
ایجاد فرصت ها برای زنان و تقبیح هرنوع خشونت علیه 
که  است  قدیمی  یک ضرب المثل  می کنم.  استقبال  آنان 
اگر یک  دارد؛  بال  پرنده دو  مانند یک  می گوید، »جامعه  
بال آن بریده شود،  از حرکت باز می ماند«. خشونت علیه 
برابر یک خانواده است  و خشونت علیه  در  زن، خشونت 
خانواده، خشونت در مقابل یک جامعه محسوب می گردد. 
خشونت علیه زن در هر جایی که رخ می دهد، در کشور 
من یا جای دیگری، به جوامع ما صدمه می رساند و مانع 
به  مناسبت  می گردد.  ما  مردم  زندگی  و  جامعه  پیشرفت 
امریکا  ایاالت متحده ی  تعهد  بر  امریکایی ها  ما  این روز، 
برای پایان دادن به نقض حقوق بشری زنان و دختران در 

سراسر جهان، تأکید می کنیم.
قومی،  روابط  تمام  از  فراتر  جنسیت  مبنای  بر  خشونت 
نژادی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی است و هیچ مرزی 
جهانی،  معضل  این  به  دادن  پایان  برای  نمی شناسد.  را 

به همین  اقدام و عمل در ساحات مختلف است.  به  نیاز 
دلیل، برای انجام درست آن، این کمپاین ۱۶ روزه به راه 

انداخته می شود. 
میان  همکاری  و  دادخواهی  که  است  این  کمپاین  هدف 
بین المللی،  نهادهای  حکومت ها،  بین المللی،  جامعه ی 
امر  این  یابد.  افزایش  محلی  فعاالن  و  خصوصی  سکتور 
برنامه ی  بزرگ ترین  یا    PROMOTEهم چنان هدف
در  امریکا  بین المللی  انکشاف  اداره ی  توانمندسازی 
ما هم چنان  افتتاح شد.  اواخر  این  در  افغانستان است که 
به  که  دهیم  آموزش  متنفذان  و  پسران  مردان،  به  باید 
حمایت از حقوق مادران، خانم ها، خواهران و دختران شان 
صحبت نمایند. باید چارچوب های حقوقی و عدلی متناسب 
خشونت  منع  قانون  افغانستان  در  شوند.  تطبیق  و  ایجاد 
علیه زنان یک سند حقوقی الزم و وسیله ای برای مبارزه با 
خشونت بر مبنای جنسیت است و ما خواهان تطبیق این 

قانون و پایان دادن به مصئونیت هستیم.
در طول سال ها امریکایی ها با حکومت افغانستان، قوه ی 
در  زنان  تا حقوق  نموده اند  کار  مدنی  جامعه ی  و  قضایی 
افغانستان انکشاف یابد و دسترسی زنان به تعلیم، خدمات 
اقتصادی و کار در عرصه ی سیاسی  صحی، فرصت های 
بزرگی  گام های  گذشته  دهه ی  یک  در  یابد.  افزایش 
در   4۶7 از  قابله ها  تعداد  شده اند.  برداشته  راستا  این  در 
افزایش  امروز  تا   4۰۰۰ حدود  به  طالبان،  زمان  حاکمیت 
یافته است. بیش تر از نصف این تعداد را کسانی تشکیل 

دولت  سوی  از  شده  تمویل  برنامه های  از  که  می دهند 
آموزشی  برنامه های  تدویر  در  ما  گردیده اند.  فارغ  امریکا 
برای ۲۲۰۰۰ معلم زن نقش داشته ایم و به 7۰۰۰ محصل 
بتوانند  تا  نموده ایم  فراهم  تحصیلی  بورسیه های  دختر 
تالش های  در  ما  بپردازند.  تحصیل  به  دارالمعلمین ها  در 
به حیث  را  کار  فرصت  این که  برای  زنان  توانمندسازی 
سهیم  باشند،  مدافع  داشته  وکیل  و  دادستان  قاضی، 
 ،۲۰۰۸ سال  در  تن   ۱۸4 مجموع  از  رقم  این  و  بوده ایم 
به بیش تر از ۶۰۰ تن تا امروز افزایش یافته است. ایاالت 
از  حمایت  و  دست آوردها  این  حفظ  به  امریکا  متحده ی 
برنامه هایی که با خشونت بر مبنای جنسیت در افغانستان 

مبارزه می کنند، متعهد است. 
برخورداری  و  خشونت  از  دختران  و  زنان  بودن  مصئون 
و  اجتماع  خانواده،  رشد  باعث  برابر،  فرصت های  از  آنان 
کشورشان می شود. در حالی که خشونت بر مبنای جنسیت 
توسط  ملی  سطح  در  اقدام ها  است،  جهانی  مشکل  یک 
مقابل  در  واکنش  کنند.  محو  را  آن  می توانند  کشور،  هر 
خشونت یک عمل پسندیده و شایان تمجید است. همه ی 
را  عمل  این  عامالن  و  خشونت  که  داریم  مسئو لیت  ما 
روز  و هر  نماییم  استفاده  از فرصت  بیایید  محکوم کنیم. 
به خانواده  ها و دوستان مان آموزش دهیم که خشونت علیه 
زن، خشونت علیه خانواده است  و خشونت علیه خانواده، 

خشونت علیه جامعه است.
سهم گرفتن هریک ما در این مبارزه، ضروری است.

زنان در سر تا سر جهان به دالیل گوناگون مورد خشونت قرار 
بر  زنان، تسلط مردان  می گیرند. عامل اصلی خشونت علیه 
سرنوشت زنان و اعمال قدرت مردان بر اساس ساختار نابرابر 
بر  می باشد.  مردساالرانه  ارزش های  و  فرهنگ  و  اجتماعی 
اساس ارزش های فرهنگ  و آموزه های مرد ساال رانه، به زنان 
این  از مردان نگاه می شود.  پایین تر  به عنوان جنس دوم و 
تلقی باعث می شود که خشونت علیه زن مشروعیت یابد و 
از سوی سازمان ملل متحد به خاطر  نوامبر  توجیه شود. ۲۵ 
محو  جهانی  »روز  عنوان  به  زنان  علیه  خشونت  نکوهش 
روز  این  در  تا  است،  شده  نام گذاری  زنان«  علیه  خشونت 
خشونت علیه زنان به بحث گرفته شود و عوامل و زمینه هایی 
قرار  بررسی  مورد  می شوند،  زنان  علیه  خشونت  باعث  که 
به زنان خشونت اعمال نشود.  این روز  یا حد اقل در  گیرند، 
مؤسسه ی اکشن اید گزارشی را از وضعیت زنان افغانستان در 
این گزارش گفته  )دیروز( منتشر کرده است. در  همین روز 
قضایی  نظام  افغانستان  به  زنان  از  صد  در   7۰ است،  شده 
عدلی  نظام  به  زن  سه  تنها  زن،  ده  هر  از  و  ندارند  اعتماد 
اعتماد دارند و نیمی از زنان نمی توانند به پو لیس اعتماد کنند. 
در این گزارش بر اساس معلومات سازمان حقوق بشر جهانی 
آمده است، ۸۶ در صد از زنان افغانستان دست کم با یک نوع 
از خشونت خانوادگی رو به رو شده اند و ۶۲ در صد از زنان از 
نماینده ی  هم چنین  می برند.  رنج  خانوادگی  انواع  خشونت 
سازمان ملل متحد برای زنان در این مورد گفته است، هشتاد 

در صد از زنان افغانستان با خشونت خانوادگی رو به رو اند.

برای  اختصاصی  ارگان  افغانستان که یک  زنان  امور   وزارت 
در  بن  کنفرانس  از  بعد  و  می باشد  زنان  امور  به  رسیدگی 
ساختار حکومت افغانستان ایجاد شده است، گفته است که در 
هشت ماه گذشته ۲۲۲4 مورد خشونت علیه زنان تنها در  این 
مسلکی  معین  مصطفوی،  مژگان  رسیده اند.  ثبت  به  وزارت 
زنان  علیه  خشونت  آمار  کل  است،  گفته  زنان  امور  وزارت 
در وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 

گذشته به ۵4۶۲ رسیده است.
وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان نگران کننده است 
و نقض گسترده ی حقوق زنان و خشونت علیه زنان در این 
ساختار  دارد.  بستگی  اجتماعی  مختلف  عوامل  به  کشور 
اجتماعی مردانه، فرهنگ و ارزش های مردساالرانه که زن را 
ناتوان و عاجزه تلقی می کنند و ذهنیت بدبینانه ای که نسبت 
به زنان  در آموزه های آن وجود دارد،  نظام حقوقی و قضایی 
باعث  که  پولیس  ارگان  در  ضعف  و  نارسایی  و جود  بیمار، 
از زنانی  اعمال خشونت و سوء استفاده ی اخالقی و جنسی 
می گیرند،  قرار  پولیس  باز داشت  در  و  می کنند  شکایت  که 
سطح پایین دانش عمومی زنان، وابستگی اقتصادی زنان به 
مردان و فرهنگ معافیت از جمله ی عوامل افزایش خشونت 

علیه زنان درافغانستان می باشند. 
را  زنان  برابر  در  خشونت ها  آن چه  عوامل،  این  برعالوه ی 
افزایش داده است، عدم رسیدگی قضایی و بازداشت مجرمان 
از سوی دولت می باشد. موارد زیادی را سراغ داریم که حتا 
شکایت هایی از خشونت علیه زنان از سوی زنان قربانی به 

عملی  اقدام  هیچ گونه  آن ها  دادخواهی  برای  و  رسیده  ثبت 
موردی  تنها  است.  نگرفته  صورت  قانونی  نهاد های  توسط 
مورد  در  قضایی  و  عدلی  نهاد های  جدی  به طور  امسال  که 
آن اقدام کردند، پرونده ی تجاوز گروهی در ولسوالی پغمان 
مورد  عمومی  فشار های  اثر  بر  آن هم  که  بود  کابل  والیت 
پرونده ی  و  گرفت  قرار  قضایی  و  امنیتی  ارگان های  توجه 

قضایی آن تکمیل و مجرمان اعدام شدند.
مبارزه در برابر خشونت علیه زنان نیازمند برنامه های گسترده 
می باشد. برای این که پدیده ی خشونت علیه زنان در جامعه 
نکوهش شود، الزم است که آگاهی دهی الزم حقوق بشری 
و حقوقی در قالب کارگاه ها، رسانه ها و آگاهان جامعه صورت 
پی گرد  لزوم  و  جرم  این  جزایی  کیفرهای  از  مردم  و  گیرد 

قانونی مجرمان خشونت علیه زنان  آگاه شوند.
راه دیگر این است که دولت در نخست اصالحات الزم را در 
نظام و شیوه ی کاری نهادهای عدلی و قضایی کشور به جود 
 آورد و بعد در امر رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان 
مجازات  را  زنان  علیه  خشونت  عامالن  و  کند  عمل  جدی 
را  زنان  علیه  خشونت  می شود  میزان  صورت،  این  به  کند. 
تا حدی کاهش داد. اگر اصالحات در نظام عدلی و قضایی 
به وجود نیاید، قانون منع خشونت علیه زنان از سوی پارلمان 
تصویب نشود و برای نکوهش پدیده ی خشونت علیه زنان 
آگاهی دهی نشود، با توجه به زمینه های خشونت علیه زنان 
در جامعه ی افغانستان، بعید به نظر می رسد که این سایه ی 

شوم از سر زنان افغانستان برداشته شود.

جیمز بی کنینگهم، سفیر امریکا در افغانستان

بشیر یاوری





ولسوالی یحیی خیل والیت پکتیکا هنوز هم می لرزد و گوش هایش جینگس 
می کنند. هنوز دود انتحار به عرش نرسیده )مقامات می گویند، یک تعداد 
بادهای پدرنالد مانع رسیدن هرچه زودتر دود به عرش می شوند(، اما اجساد 
انسان  های یحیی خیل جمع و دفن شده اند. زخمیان به کابل  تکه تکه ی 
رسیده اند و گفته می شود به قدری به کابل رسیده که در شفاخانه ها جای 
نیست. خانواده های شهدا قبول کرده اند که عزیزان شان کوچ کرده و هرگز 
روز  چند  است همین  که ممکن  نیز می دانند  را  این  و  برنخواهند گشت 
و یک بار  آدم ضایع شود  از خون سرخ شود.  دیگر  بار  یحیی خیل  دیگر، 
با  انتقال بدهند.  بیایند و زخمیان را به کابل  دیگر هلی کوپتر های دولتی 
تمام این ها، گفته می شود که تصمیم های خوبی برای ولسوالی یحیی خیل 
گرفته شده. یکی از آن تصمیم های خوب، این است که قرار است سرک 
است که  این  فوری  این تصمیم  پخته شود. علت  به زودی  ولسوالی  این 
ولسوالی  این  به  شخصًا  اند  مایل  مقام ها  زیاد  تعداد  یک  می شود،  گفته 
دقیق  تعداد  هرچند  کنند.  ماتم شریکی  ماتم رسیده،  خانواده های  با  بروند، 
داوطلبان غم شریکی مدل باالی دولتی معلوم نیست، اما گفته می شود که 
قباًل از خانواده های ماتم رسیده ی پکتیکا خواهش شده که قالین بخرند. 
عرف معمول این است که وقتی مقام  بلندباالی دولتی عزم را جزم می کند 
و برای دیدار با خانواده  ای راهی می شود، باید آن خانواده، خانه ی خویش 
را قالین فرش کند. ورنه طبع غم شریکی مقامات دچار نوسانات عاطفی 

می شو د و آن طور که باید، نمی شود غم شریکی بفرمایند.
گفته می شود که اقدامات الزم برای رفتن به پکتیکا آغاز شده، در اخیر به 
یکی از مقامات جایزه هم داده می شود. این که جایزه چیست، من نمی دانم؛ 
چون جزئیاتش هنوز فاش نشده؛ اما در مورد اقدامات مقداری از جزئیات 
بیرون شده اند. گفته می شود که مقام ها کفش های خویش را آماده کرده 
و حتا برای این سفر، کفش نو هم خریده اند. از رسانه ها هم دعوت شده 
که جریان ماتم شریکی عالی جنابان را به صورت زنده و همه جانبه پوشش 
بدهند. دولت قول داده که سر گور آن عده از هم وطنان ما که در انتحاری 
اخیر شهید شده اند، بروند و دعا بخوانند و از تمام رسانه های دعوت شده، 
خواهش کرده که اگر ما سر گور آن ها بی اختیار شدیم و خندیدیم، لطفًا 
عکس و ویدیوی ما را به فیس بوک ندهید که این شبکه ی عالم تباه نه سیر 
می ماند به آدم، نه پیاز! این جاست که آدم به وجد می آید و به اندازه ی کافی 
دلیل پیدا می کند که به آینده ی کشور امیدوار باشد. به یقین که ما در مسیر 
پیشرفت قرار داریم. این که آهسته قدم بر می داریم، از روی ناچاری است. 
شاید یک عده که طبیعت مقام ورز ندارند، فکر کنند که کار دولت یا بهتر 
از  بلکه جلوگیری  است بگویم کار مقام های دولتی، ماتم  شریکی نیست، 
حادثه ها و واقعه های ماتم زاست. خدمت این عزیزان عرض کنم که دست 
واقعًا  با خود فکر کنید که چه فکر می کنید؟  بیایید  بردارید و  انحراف  از 
کار این دولت مردانی  که ما می شناسیم، جلوگیری از واقعه ها و حادثه های 
ماتم زاست؟ یک کمی واقع بینانه بیاندیشیم. نیست، بخدا نیست! مگر آدم 
باور رسیده ام که  این  دیوانه باشد که چنین فکر کند. من که شخصًا به 
ما در اشتباهیم. دولت مردان همیشه در مسیر درست قرار داشته اند، از این 
به بعد هم خواهند داشت. پس دست از انحراف بردارید. من خودم قباًل 
با  اجرایی   رییس  و  عالی  تحصیالت  وزیر  رفتن  به  و  بودم  منحرف  یک 
کفش های مبارک شان به خانه ی قدسیه اعتراض کردم؛ اما به لطف یک 
انسان های بزرگوار، دریافتم که مقام ها حق دارند به عرف  عده ی شدیداً 
هدایت شده ام،  که  حاال  و  بکنند  بی احترامی  مردم  پسندیده ی  و  معمول 
حتا به بعضی از مقام  های دولتی اجازه می دهم که بروند و به پای زخمی 
و استخوان های خرد  شده ی زخمیان پکتیکا لگد بزنند. اجازه بدهید کمی 
بگذارید  این بار  نه، خیر است  بگویم که  بکاهم،  از شدت هدایت خویش 

مقام ها کمی از مقام خویش بکاهند و لگد نزنند. 
باید  و  افتتاح شده  قباًل  آغاز خواهد شد، هرچند که  عنقریب  لشکر کشی 
داریم:  خویش  دولت  در  ماتم شریک  مقام  هر نوع  ما  که  کنیم  افتخار 
ماتم شریک چاالک، ماتم شریک مختار، ماتم شریک بخشنده، ماتم شریک 
مجبور، ماتم شریکی که هنوز ماتم شریکی نکرده، مثل آقای دانش )خدا 
مرا هدایت کند؛ چون نمی دانم چرا ایشان در مسابقه ی ماتم شریکی شرکت 
نمی کند(، ماتم شریک خدا زده )به فعاالن مدنی ماتم شریک خدا زده گفته 
ارائه ی  دلیل  به  اتصاالت  شماره های  مثل  که  ماتم شریکی  می شود(، 
خدمات عالی غیر قابل  دسترس است و از فیس بوک غم شریکی می نماید 
)مثل خود بنده( و و و  و    و و هزاران نوع ماتم شریک دیگر. پس شما نیز 
اگر فکر می کنید که مقام بدن تان باال است، یا در آینده های نزدیک باال 
می شود، بشتابید و در ماتم شریکی ها شرکت نمایید. نگران شلوغی نباشید؛ 
و  حول  به  شده،  زیاد  کشور  ماتم شریکان  تعداد  که  شود  دیده  اگر  چون 
قوه ی الهی یک کمیسیون برای ثبت نام ماتم شریکان بعد از انتحار ایجاد 
خواهد شد. خدمت آن عده که هنوز تجربه ی ماتم شریکی ندارند، عرض 
شود که پکتیکا بهترین فرصت برای آغاز ماتم شریکی های آینده می باشد؛ 
نابلد،  ماتم شریکان  تمام  با  که  اند  مهربان  قدری  به  پکتیکا  مردم  چون 

مدارا بکنند.

خبرنگار ناراضی

حی علی  الماتم شریکی

هادی دریابی

یک فراخوان جهانی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت

خشونت علیه زنان، عوامل و راه هاى کاهش آن 
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در  این کشور  است.  میانه  آسیای  در  تأثیرگذار  و  بانفوذ  از کشورهای  قزاقستان یکی  جمهوری 
یمن تالش های  به  که  است  اتحاد جماهیر شوروی  از جمهوری های سابق  یکی  توسعه،  حال 
از جمله  و  در بخش های مختلف  نظربایف،  نورسلطان  رییس جمهور  تیم  و  متجددانه ی دولت 
اقتصاد و فرهنگ به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است. جمهوری قزاقستان از میان 
کشورهای عضو سابق شوروی، پس از روسیه دومین کشور قدرت مند است و دولت سکوالر رییس 
از فرصت ها  استفاده  با  توانسته است  نوگرایی و تجدد،  به  با سیاست معطوف  جمهور نظربایف 
و  اقتصادی  سیاسی،  توسعه ی  راستای  در  را  بزرگی  گام های  دارد،  اختیار  در  که  زمینه هایی  و 
فرهنگی بردارد: اقتصاد این کشور به سرعت در حال رشد است، تعامل سیاسی این کشور با رویکرد 
صلح طلبانه، با دولت های دیگر ستودنی است و همین طور این کشور در نقشه ی سیاسی آسیای 
میانه، در مسیر اتحاد قومی و فرهنگ متکثر با شعار واحد جمعی، یکی از موفق ترین کشورها است. 
با  و  رژیم طالبان  زمان سقوط  از  است که  از جمله کشورهایی  یکی  قزاقستان  این ها،  کنار  در 
را در  قابل توجهی  افغانستان، کمک های  امریکا در  به رهبری  بین المللی  ائتالف  ناتو و  حضور 
و  شفاخانه  ساخت و ساز  و  اعمار  است.  نموده  پیشکش  افغانستان  دولت  به  مختلف  عرصه های 
مدرسه و همین طور بازسازی تعداد شاهراه ها در شمال کشور و هم چنین اعطای هزار بورسیه ی 
تحصیلی در مقاطع مختلف به دانشجویان افغانستانی، از مهم ترین کمک های این کشور اند. عالوه 
بر این، طی یک دهه ی اخیر، مقام های عالی رتبه ی دولت افغانستان  بارها به آستانه  سفر کرده اند 
و در زمینه های مختلف، با گروه ها و نهادهای جمهوری قزاقستان  صحبت کرده اند. آخرین سفر 
مقام های عالی رتبه ی دولت افغانستان به قزاقستان، تابستان سال جاری بود که هیأت افغانی با 
سرکردگی محمد کریم خلیلی، معاون رییس جمهور اسبق و وزیر امور زنان و تعدادی از وکالی 
زن در مجلس نمایندگان، به آستانه رفتند. در این سفر، روی موضوعات گوناگون، بحث و تبادل 
ادامه ی  و  نمایندگان دو دولت، بحث  میان  از مهم ترین بخش گفت وگوها  نظر صورت گرفت. 

همکاری در راستای توانمند سازی زنان دو کشور بود. 
اکنون که با سپری شدن انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی، فصل جدیدی به 
روی مردم افغانستان گشوده شده است، جمهوری قزاقستان عالقه مند به ادامه و گسترش روابط 
دیپلماتیک میان دو کشور است. قرار است به زودی دولت قزاقستان کمک های بشردوستانه اش را 
به دولت وحدت ملی اعالم کند. عمرتای باتیموف، دیپلمات ارشد و سفیر جمهوری قزاقستان در 
کابل، در فرصت ها و زمان های مختلف، با مقام های عالی رتبه ی دولت وحدت ملی دیدار نموده و 

بر طبق گفته های ایشان، این دیدارها و مالقات ها  ادامه خواهند داشت. 
به گفته ی آقای باتیموف، قزاقستان آماده است تا در فصل جدید از تاریخ سیاسی کشور افغانستان، 
در حالی است که هنوز هیچ چشم انداز  این  را گسترش دهد.  روابط دوستانه اش  و  همکاری ها 
مطمئن از آینده ی دولت وحدت ملی در دست نیست و هنوز که تقریبًا دو ماه از تشکیل دولت 
جدید گذشته و بر خالف وعده ی رییس جمهور، »کابینه ی دولت جدید« نیز معرفی نشده است، 

چه در داخل و چه خارج از افغانستان، نگرانی ها افزایش یافته اند.
امیدواری  اظهار  ایشان  داشتیم،  قزاقستان  سفیر جمهوری  باتیموف،  عمرتای  با  که  دیداری  در 
نمودند که دولت وحدت ملی بتواند با عزم قاطع و با همکاری جامعه ی بین المللی، صلح و ثبات 
را به افغانستان برگرداند. این در حالی است که طی دو هفته ی اخیر، حمالت انتحاری به طور 
نگران کننده افزایش یافته و ظاهراً چراغ سبز دولت جدید برای ادامه ی مذاکرات و دعوت گروه 
طالبان به روند صلح، به دیوار برخورده است. طالبان با افزایش حمالت خود در مناطق مختلف 
و به خصوص در گوشه و کنار کلیدی شهر کابل، ظاهراً این پیام را می رساند که آن ها تحت هیچ 
شرایطی، به روند مصالحه نمی پیوندند. سفر اخیر رییس جمهور اشرف غنی به پاکستان و گفت وگو 
با مقام های ارشد همسایه ی جنوبی کشور، دست آورد مشخصی به همراه نداشت و تمام حرف هایی 

که میان دو طرف رد و بدل شدند، هیچ روشنی ای از روابط آینده ی دو کشور برنتاباندند. 
از سوی دیگر، بحران و هرج و مرج در افغانستان، ادامه ی ناامنی و بی ثباتی و گسترش فعالیت های 
گروه های جنگ جو و طالبان و شبکه های تروریستی و دهشت افگنی و همین طور افزایش فعالیت 
بنیادگرایان در این کشور، طبیعتًا کشورهای همسایه و به خصوص جمهوری های آسیای مرکزی 
را با خطر مواجه می کند. ظاهراً بیش تر از هر کشور دیگر، این خطر باالقوه را خود جمهوری های 

آسیای مرکزی  خوب تر احساس  کرده اند. 
تأکید آقای باتیموف روی مسئله ی امنیت و ثبات و مبارزه با تروریسم در افغانستان، در ابعاد وسیع 
نگرانی دولت های نام برده و از جمله قزاقستان را نشان می دهد. برای کشورهای آسیای مرکزی، 
افغانستان دروازه ی نفوذ میکروب هایی به نام تروریسم و بنیادگرایی دینی است که خطرات جدی 

را متوجه امنیت و آرامش جمهوری های نام برده  می کند. 
رییس جمهور نظربایف در یازدهم نوامبر سال جاری در سخنرانی سالیانه ی خود پیام خود را زیر 
عنوان »راه روشن« با این فرضیه آغاز کرد که »معماری جهان کاًل تغییر خواهد کرد. همه ی 
کشورها قادر نخواهند بود از این مرحله ی دشوار موفقانه بگذرند. از این مرز فقط کشورهای قوی و 
ملت های متحد عبور خواهند نمود .«   با اشاره به کلیات پیام رییس جمهور نظربایف، آقای باتیموف 
موقعیت  در  را  قزاقستان  به خصوص  و  میانه  آسیای  کشورها  که  می برد  نام  اوکرا ین  بحران  از 
حساسی قرار داده است. او به وضع تحریم های امریکا و اروپا باالی روسیه اشاره می کند و می گوید 
که طی دو سال اخیر، صندوق ملی را تأسیس کرده اند که سرمایه ی آن به »۵۰۰ میلیارد تنگه« 
)واحد پولی قزاقستان( می رسد. آقای باتیموف می گوید که هم اکنون جمهوری قزاقستان  دِر این 
صندوق را باز کرده است. جمهوری قزاقستان برنامه های توسعه ای خود را دارد. در پیام رییس 
جمهور نظربایف تعریف مشخصی از برنامه ی »راه روشن« آمده است: »سیاست جدید اقتصادی 

»راه روشن« اقدام جهانی ما به سوی عضویت در لیست 3۰ کشور پیشرفته ی جهان می باشد.«
تغییرات و دگرگونی های  آسیا، دچار  اخیر، مناطق بی شمار  کاماًل واضح است که طی دو سال 
گسترده ای شده اند. از سوریه تا افغانستان و از عراق تا اوکرا ین. سوریه ظاهراً به  حال خود رها شده 
است، عراق درگیر جنگ با دولت اسالمی است، دولت وحدت ملی افغانستان در مرحله ی حساس 
و بحرانی، زعامت کشور را به عهده گرفته و ساختارهای ضعیف آن، بیش از پیش آسیب پذیر اند 
و با گذشت هر روز، تهدید گروه های تروریستی و طالبان، بیش تر می شود، بحران اوکرا ین از مرز 
یک سال گذشته است و تب حساسیت ها را به خصوص میان روسیه و کشورهای غربی و مهم تر 
از همه،  امریکا باال برده است. وضع تحریم های اقتصادی بر روسیه، بسیاری از کشورهای دور و 
اطراف را به تب و تالش انداخته است. بر همین اساس، سفیر جمهوری قزاقستان قاطعانه تأکید 
می کند که »با درک اوضاع جاری و موقعیت جیوپولتیک حساس قزاقستان، دولت نظربایف با 

مطالعه ی تغییرات و تبدالت اطراف خود، آماده ی مقابله با هر نوع شرایط است.«
عمرتای باتیموف در اخیر می گوید که جمهوری قزاقستان روابط حسنه و دیپلماتیک خود را با 
کشورهای جهان و به خصوص کشورهای منطقه و از جمله افغانستان، گسترش خواهد داد. به 
گفته ی او، به زودی سری کمک های جدید بشر دوستانه ی قزاقستان به افغانستان  معلوم خواهد شد.

قزاقستان به زودی کمک هایش را 
به افغانستان اعالم خواهد کرد

در مالقات با عمرتای باتیموف، سفیر و 
دیپلمات ارشد جمهوری قزاقستان در کابل

عربستان  از  دیدارش  از  پس  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
سعودی و چین، در سومین دیدار خارجی اش به تاریخ ۱4 
 اکتبر به پاکستان سفر کرد تا در مورد صلحی صحبت کند 
که افغانستان شدیدا به آن نیاز دارد. دیدار غنی دو روز پس 
سازمان  رییس  اختر،  رضوان  جنرال  که  شد  واقع  آن  از 
استخباراتی پاکستان )آی اس آی(، برای گفت وگو در مورد 

همین موضوع به کابل آمده بود.
رییس  وقتی  که  است  این  افغانستان  در  غالب  فرضیه ی 
ارتش پاکستان یا رییس سازمان آی اس آی در مورد صلح 
واقع هدف آن ها صلح  افغانستان صحبت می کنند، در  در 
سازمان  و  ارتش  داشتن  دست  از  ظن  سوء  این  نیست. 
جریان  در  افغانستان  بی ثباتی  در  پاکستان  استخباراتی 
که  می رسد  نظر  به  است.  گرفته  سرچشمه  دهه  چندین 
عالوه  وی  چون  است؛  برخوردار  مشابهی  دیدگاه  از  غنی 
بر مالقات با ممنون حسین، رییس جمهور پاکستان و نواز 
شریف، نخست وزیر این کشور، با عجله به راولپندی، مقر 
شریف،  راحل  جنرال  با  تا  رفت  پاکستان  ارتش  مرکزی 
رییس قدرت مند ستاد کل ارتش پاکستان که خود به تاریخ 

۶ اکتبر در کابل بود، مالقات کند.
غنی درک می کند که سرنوشت نهایی و موفقیت ریاست 
در  بنیادی  امنیت  و  صلح  اعاده ی  گرو  در  او  جمهوری 
افغانستان است و کلید حل این مسایل مطمئناً در جایی، 

با اختر و رییس او )شریف( واقع شده است. 
غنی و شریف در یک کنفرانس خبری وعده دادند که در 
امر مبارزه با تروریزم با هم یک جا شوند؛ اما واقعیت بسیار 
از آن است. حامد کرزی، رییس جمهور پیشین  مشکل تر 
ساله اش   ۱3 جمهوری  ریاست  جریان  در  که  افغانستان  
بیست بار از پاکستان دیدار کرد، در سخنرانی خداحافظی اش 
گفت: »صلحی نخواهد آمد، مگر این که امریکا و پاکستان 

بخواهند«. 
آیا پاکستان برای صلح کار می کند؟

واقعیت های سخت، تردیدها و پرسش های جدی دور پاسخ 
این پرسش را احاطه کرده اند. در تاریخ معاصر، هیچ رهبر 
افغانستان به اندازه ی کرزی برای توافق سیاسی با پاکستان 
فعال  و  پناهنده  عنوان  به  که  کرزی  است.  نکرده  تالش 
سیاسی حامی نیروهای مجاهدین ضد شوروی در پاکستان 
زیسته بود، به طور منحصر به فردی از رابطه ی داخلی قدرت 
در پاکستان و نقش حیاتی آن در بی ثباتی میهنش آگاه بود. 
کرزی آن چه را که می توانست به عنوان رییس جمهور یک 
کشور جنگ زده برای دست یابی به این هدف  انجام دهد، 
انجام داد. وی در اکتبر ۲۰۱۱ گفت که اگر ایاالت متحده به 
عنوان کمک کننده  و متحد اصلی افغانستان در دوران پس 
از طالبان، گاهی با پاکستان درگیر جنگ شود، افغانستان 
سمت پاکستان را خواهد گرفت. بیانیه ی کرزی احتماال یک 
باور واقع بینانه را انعکاس داده است که اگر خوشنود کردن 
پاکستان به قیمت از دست دادن بزرگ ترین شریکش تمام 
شود، افغانستان برای بقا و تأمین صلح بلند مدت، باید آن 

را بپذیرد.
ابتکار  تمام  قلب  در  به صلح  اشتیاق  از  که  است  خنده دار 
عمل ها و بیانیه های کالنی که هردو کشور در چند سال اخیر 
نشر کرده اند، کاسته نشده است. به طور مثال، در  اکتبر ۲۰۰۶، 
کرزی و جنرال پرویز مشرف، رییس جمهور پیشین پاکستان  
در یک نشست سه جانبه در واشنگتن با میزبانی جورج دبلیو 

بوش، رییس جمهور پیشین امریکا، شرکت کردند و در این 
برداشتن  برای  لویه جرگه ی سنتی  نشست روی برگزاری 
آگست  ماه  در  جرگه  این  کردند.  توافق  صلح  روند  موانع 
۲۰۰7 با 7۰۰ شرکت کننده ی با نفوذ از هردو کشور برگزار 
شد و مطلقا نتیجه گیری کرد که صلح پایدار به نفع هردو 
کشور است و برای مبارزه با مثلب بدنام ستیزه جویی، طالبان 
و تجارت مواد مخدر در امتداد مرزهای نفوذپذیر شان، یک 
استراتژی واحد منسجم را قبول کنند. کرزی برای درخواست 
از کشورهای قدرت مند دیگر، به شمول ترکیه و چین، جهت 
میانجی گری در گفت وگوهای صلح، هیچ فرصتی را از دست 

نداد؛ اما موفقیت هم چنان دست نیافتنی ماند. 
پاکستاِن بی میل

یک  جوار  در  »اگر  که  دارد  وجود  ساده  ضرب المثل  یک 
همسایه ی فقیر زندگی می کنید، در مورد امنیت تان دو بار 
فکر کنید«. پاکستان سال ها در جوار افغانستان زیسته است 
و سه دهه آشفتگی مطلق و یک و نیم دهه دگرگونی جدی 
سیاسی در این کشور را شاهد بوده است و هنوز هم ترجیح 
می دهد که در جوار یک همسایه ی آشفته زندگی کند تا یک 
همسایه ی امن. این یک ساده لوحی مطلق است که فرض 
کنیم رهبران ارتش و استخبارات پاکستان متوجه تهدیدهای  
نیستند که می توانند در درازمدت از ناحیه ی افغانستان متوجه 

پاکستان باشند.
از  غیر  بازیگرانی  توسط  باید  پاکستان  رفتار  بنا براین، 
این گونه  به شمول  سیاسی،  اغلب  و  متعصب  رسانه های 
شود.  بازجویی  دارند،  وجود  افغانستان  در  که  رسانه هایی 
به وضع  توجه  با  اما  است؛  قدرت هسته ای  پاکستان یک 
و  ستیزه جویی  مخاطره آمیز  رشد  خرابش،  اقتصادی 
خشونت های فرقه ای در این کشور و دشمن همیشه حاضر 
برتر  نقش  منطقه  در  که  نیست  موقفی  در  هند،  قالب  در 
داشته باشد. پاکستان حتا مثل ایران نیست تا یک نسخه ی 
تبلیغ  ایدیولوژیکی  هدف  با  ارتودوکسی  شیعه ی  دینی 
از مرزهایش  را ترویج دهد. پاکستان در حقیقت  در خارج 
کشوری است که از زمان تأسیسش در سال ۱947، تاکنون 
برای بقایش تقال کرده است. در این زمینه، شواهد ملموسی 
وجود دارند که نشان می دهند پاکستان از دیرزمان بدین سو 
در افغانستان نقش مخرب داشته است و تمایلی به شرکت 

در توافق صلح واقعی ندارد.
هند در حیات خلوت پاکستان

پاکستان از سقوط سلطنت افغانستان در ۱973 و به دنبال آن، 
تهاجم شوروی در سال ۱979، تاکنون  یک بازیگر کلیدی 
در افغانستان بوده است و به مجاهدین افغان و بعدا طالبان، 
که در سال ۱99۶ به قدرت رسید، پناه و آموزش داده است 
و کمک های ایاالت متحده به آن ها را هدایت کرده است. 
رویدادهای پس از طالبان، بازی را  تغییر دادند. پاکستان از 
نقش رو به رشد هند در افغانستان، خشم گین می شود. هند 
که تعهد کرده است دو میلیارد دالر به افغانستان کمک کند، 
و  است  افغانستان  به  کننده ی عمده  از شش کمک  یکی 
افغانستان، ایجاد زیرساخت ها و توسعه ی منابع  در اقتصاد 
ماه  در  افغانستان  و  هند  دارد.  رشد  به  رو  حضور  طبیعی 
هند  به  که  کردند  امضا  استراتژیکی  پیمان   ۲۰۱۱ اکتبر 
آموزش دهد   را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اجازه می دهد، 
و در سکتور کلیدی انرژی در افغانستان سرمایه گذاری کند. 
عالوه بر روابط اقتصادی و امنیتی، هند امروزه برای تعداد 

زیادی از افغان ها یک هدف تحصیلی و گردشگری پسندیده 
و مقرون به صرفه است.

خط نفرت
افغانستان و پاکستان درگیر نزاع طوالنی و از نظر قانونی، 
پیچیده ی کشمکش ارضی روی خط دیورند بوده اند، خطی 
که در سال ۱۸9۲ توسط انگلستان کشیده شد و پشتون ها 
را به دو بخش در افغانستان و پاکستان از هم جدا کرد. تا 
امروز، حاکمان افغانستان نه تنها به رسمیت شناختن خط 
دیورند به عنوان مرز قانونی و مشروع میان دو کشور را رد 
کرده اند، بلکه پیوسته از یک پشتونستان مستقل  که می تواند 
پشتون های دو کشور را در کشور واحد متحد ساز د، اعالن 
با  در جریان سیزده سال گذشته، کرزی  کرده اند.  حمایت 
هرگونه  پاکستان،  با  صلح  برای  دیپلماتیک  شوق  وجود 
توافق یا گفت وگو در مورد به رسمیت شناختن خط دیورند 
را به شدت رد کرده است. کشمکش ارضی در سال ۱9۶3 
زمانی به اوجش رسید که محمد داوودخان، آخرین حاکم 
به  داد،  دستور  قبایل  مردان  و  ارتش  به  افغانستان،  درانی 
پاکستان حمله کنند. داوود پس از این که توسط ظاهر شاه از 
قدرت خلع و یک دهه بعد در سال ۱973 به قدرت برگشت، 

به تأکیدش بر پشتونستان ادامه داد.
از  را  حمایتش  داوود  نخست  که  زمانی  از  دهه،  یک  در 
داخلی  جنگ  و  شوروی  تهاجم  و  کرد  اعالن  پشتونستان 
رهبران  به ویژه  پاکستان،  حاکمان  فرا گرفت،  را  افغانستان 
ناسیونالیزم  و  بازخیر  به  کشور،  این  استخبارات  و  ارتش 
پشتون ها مقام یک تهدید وجودی داده اند. رهبران پاکستان 
پس از سال ها مداخله در افغانستان آموخته اند که برآمدن 
طالبان  مانند  تروریستی  گروه های  و  ستیزه جویی  پس  از 
در  پشتون ها  رهبری  به  قوی  حکومت  تا  است  آسان تر 
برای  پشتون ها  ناسیونالیزم  بسیج  توانایی  که  افغانستان 

تحقق رویای تاریخی اتحاد را داشته باشد.
بریدن از تاریخ

می کنند،  فراموش  را  تاریخ  که  کسانی  که  است   معروف 
محکوم به تکرار آن اند. اما در مورد افغانستان و پاکستان، 
فراموش کردن تاریخ احتماال بهترین راه و چار  بهبود روابط 
آن ها است، روابطی که به شدت آسیب دیده اند. هردو کشور 
درگیر تروریزم اند. به سختی می توان در افغانستان و پاکستان 
روزی یافت که در آن خشونت و حمالت تروریستی اتفاق 
نیافتد. به طور نمونه، در 3 نوامبر سال جاری، یک حمله ی 
تروریستی که بعدا تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن 
را برعهده گرفت، ۶۰ تن، به شمول ۱۰ زن و 7 کودک را 
کشت و ۱۱۰ تن را زخمی کرد. یک روز پس از آن که اشرف 
غنی از اسالم آباد برگشت، یک حمله ی انتحاری قوی در 
نزدیکی پارلمان افغانستان به وقوع پیوست و 3 تن را کشت 
و 3۲ تن، به شمول شکریه بارکزی، عضو برجسته ی زن در 
افغانستان  را زخمی کرد. اندکی پیش، در ۱۰ ماه  پارلمان 
نوامبر، حد اقل ده پولیس در دو رویداد جداگانه در افغانستان 
کشته شدند. صورت جلسه های کامل  که پشت دروازه های 
بسته ی دیپلماتیک روی آن ها بحث شد، هنوز نشر نشده اند؛ 
به  غنی  دارند.  وجود  نتیجه گیری هایی  نیز  آن  از  قبل  اما 
بازدیدهایش از اسالم آباد ادامه خواهد داد؛ اما موفقیت نهایی 
صرف زمانی حاصل خواهد شد که این دو کشور همسایه ی 
آسیای جنوبی در بریدن از تاریخ شجاعت به خرچ دهند و 

به جایش تاریخ خودشان را بسازند.

جست وجوی صلح گم شده در اسالم آباد

منبع: دیپلمات

 معروف است که کسانی که تاریخ را 
فراموش می کنند، محکوم به تکرار آن 
اند. اما در مورد افغانستان و پاکستان، 
فراموش کردن تاریخ احتماال بهترین 

راه و چار  بهبود روابط آن ها است، روابطی 
که به شدت آسیب دیده اند. هردو کشور 
درگیر تروریزم اند. به سختی می توان در 

افغانستان و پاکستان روزی یافت که در آن 
خشونت و حمالت تروریستی اتفاق نیافتد. 
به طور نمونه، در 3 نوامبر سال جاری، یک 
حمله ی تروریستی که بعدا تحریک طالبان 
پاکستان مسئولیت آن را برعهده گرفت، 
60 تن، به شمول 10 زن و 7 کودک را 

کشت و 110 تن را زخمی کرد. 

نویسنده: رضا سرور
برگردان: حمید مهدوی

پاکستان و افغانستان اگر می خواهند آینده ای داشته باشند، 
باید گذشته ی شان را فراموش کنند
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبراى ادارات دولتی و شرکتهابراى متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

چهار شنبه5 قوس، 1393سال سوم شماره 719  

یادداشت های سخیداد هاتف

که  می دهیم  هشدار  مدنی  فعاالن  دیگر  و  من  که  سال هاست 
زنان افغان آدم های قدر شناسی نیستند؛ اما کسی گوش نمی دهد. 
درصد  هفتاد  می دهد،  نشان  که  شده  منتشر  گزارشی  به تاز گی 
آن  منظور  نکنید.  اشتباه  ندارند.  اعتماد  »قضا«  به  افغان  زنان 
یکی خیلی  آن  به  قدر« می آید.  و  در »قضا  نیست که  قضایی 
اعتماد دارند. این قضایی که زنان افغان دوستش ندارند، همان 
مملکت  قضای  به  زنان  اگر  قبال  است.  کشور  قضایی  سیستم 

اعتماد نداشتند، حق داشتند. اما حاال چرا؟
مالل  از  که  هر کس  و  نبود  دموکراسی  که  پیش  سال   بیست 
دو  اعالم می کرد،  رییس جمهور  را  زند گی خسته می شد، خود 
خواهر جوان از دست مزاحمان به تنگ آمده بودند. روزی نبود که 
نامه ای پر از غلط امالیی با نشان قلب تیر خورده دریافت نکنند. 
یکی از مزاحمان پسر جوانی بود که سِر کوچه چپس می فروخت 
و مدعی بود که خواهر بزرگ تر را به سرعت خوش بخت خواهد 
جاکت  زمستان ها  که  بود  دکاندار  جوان  یک  دیگری  کرد. 
قدر  این  واسکت ها  وقت  )آن  واسکت  تابستان ها  و  می فروخت 
پوشیده  پیراهن  سِر  در ضمن،  حاال هستند.  که  نبودند  سنگین 
به جایی  را  مزاحمت  جوان  دو  این  زیرش(.  در  نه  و  می شدند 
رساندند که آن دو خواهر ناگزیر شدند به مقامات قضایی شکایت 
کوچه ی  پاک نفس  مالی  همان  یعنی  قضایی،  مقامات  کنند. 
می شد  گفته  بود.  مشهور  عدالت  و  تقوا  به  مال  این  خود شان. 
شب ها که همه خوابیدند، مقداری نان و آب بر می دارد و پنهانی 
نان و آب را زیر سِر بی نوایان  به زیر پل سوخته می رود و آن 
ندیدند،  چاره ای  خواهر  دو  این  بر می گردد.  و  می گذارد  آن جا 
شایعه  در شهر  و  مدتی گذشت  کنند.  مراجعه  او  به  این که  جز 
و  تا صبح می گریند  پل سوخته هر شب  زیِر  بی نوایان  که  افتاد 
آه می کشند و بر سر و صورت خود می زنند و می گویند که دیگر 
آن کس که شب ها به یاری شان می شتافت، نمی آید و آب و نان 
آن دو  بود،  دیده  پاک نفس که  بود. آن مالی  راست  نمی آورد. 
خواهر افسرده اند و پناه می جویند، یکی را برای خود نکاح کرده 
به  این که دیگر شب ها  برادر خود. علت  برای  را  بود و دیگری 
زیر پل سوخته نمی رفت هم همان دل جویی های بی وقفه از آن 

خواهران درد رسیده بود.
خوب، آن زمان آن زمان بود. حاال چرا زنان به سیستم قضایی 
اعتماد ندارند؟ البته درست است که در این سیستم هم مردان 
روِح  چیست؟  انتظار  خوب  ولی  اند،  افغان  مردان  همان  افغان 
کشور  زنان  اندوه  و  رنج  برابر  در  نمی تواند  افغان  مرد  لطیف 
بی تفاوت بماند. به همین خاطر، گاه که زنان شکایت خود به قضا 
می برند و در آن جا کسی به آن ها می گوید، »اینه، ایسو ببین، مه 
قربان همو گردن سفیدت شوم«، زنان افغان باید تفسیر مثبتی 
از این ماجرا بکنند. زنانی که گردن سیاه دارند، که اساسا نباید 
قهر شوند. مرِد افغان دل دارد و این واقعیتی است که بسیاری از 
زنان آن را در نظر نمی گیرند. دِل مرد افغان هم که می دانید از 
آن دل هاست که در برابر قانون و دموکراسی و تحصیل و تمدن 

و امثال شان یک سانتی متر هم عقب نشینی نمی کند.

مرد افغان دل دارد 

نظام  بطی  توسعه  ی  و  قانون  مندسازی  زودگذر  دوران  افغانستان،  تاریخ  اساسی  ویژ  گی های  از 
سیاسی در آن است. اگر پیشینه  ی قانون  مندسازی نظام سیاسی را از ایجاد دولت شبه  مدرن  دوره  ی 
دوم حکومت امیر شیر علی  و بعدها از ادامه  ی آن، به حمایت مالی، تسلیحاتی و رهبری انگلیس  ها 
به مدیریت امیر عبدالرحمان در اواخر قرن ۱9 به ارزیابی بگیریم، توسعه  ی سیاسی در این کشور، 

شبیه حرکت »سنگ پشت « بطی و کند بوده است.
تمایالت امیر حبیب  اهلل برای اصالحات و نوگرایی که ریشه در فشار بیرونی، نیاز زمان و گرایش 
از آزادی  خواهان هندی، ترکی و رشد  الهام  با  او داشت،  به جنبش مشروطه  خواهی  به عیاشی 
افغانستان  سوسیالیزم، به  تجددگرایی امانی انجامید. ثمره  ی این مبارزات، اولین قانون   اساسی 

)نظام  نامه  ( بود که به تاریخ ۱۰ حوت سال ۱3۰۱ خورشیدی تصویب شد .)۱( 
این اولین   بار بود که گفتمان جدیدی در مورد مفاهیم نوین که به نوعی مغایر با باورهای عرفی 

و سنتی بود، آغاز شد.
این گفتمان که اختالطی از یک نوع ناسیونالیزم آلوده با گرایش های قبیله ای و پان   اسالمیزم 
قدرت  توزیع  ساده  ی  چوکات  در  درون درباری  لیبرالیزم  گونه   ای  به  منجر  بود،  ضد استعماری 
 ۱3۰7( پنج سال  از  بیش  و عمری  داشت  زودگذر  جلوه  ی  گفتمان  آن  اما  قوا شد.  تفکیک  و 
خورشیدی( نیافت. شاه در آن نظام  نامه عالوه بر آن که در رأس قوه ی مجریه قرار داشت، کنترول 
کامل قوه ی قضائیه و مقننه را هم به دست داشت. )۲( در آن نظام   نامه کابینه  ی دولت مستقیمًا 
در برابر شاه پاسخ گو بود، نه در مقابل قوه ی مقننه)3(. در آن نظام  نامه مردم فقط در انتخاب ۵۰ 
درصد اعضای مجلس شورا سهم داشتند. قوه  ی قضائیه  فاقد دیوان   عالی بود  و این قوه به بخشی 

از ساختار وزارت عدلیه )مربوط به قوه ی مجریه( تبدیل گردیده بود.
اصول اساسی دولت  افغانستان )قانون   اساسی نادری( از تمرکز قدرت همانند امیر عبدالرحمان 
حمایت کرد. قوه ی مقننه و قضائیه جزئی از ابزار  نظام محسوب می  شد. به عنوان نمونه، در ماده ی 
۶7 آن آمده است: »مجلس اعیان مرکب از اشخاص تجربه  کار و با بصیرت ]است[ که راساً از 
طرف قرین اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین می  شوند«. در حکومت متمرکز خاندانی که از سال 
۱3۰۸ تا ۱34۲ بر مبنای آن اصول اساسی حاکمیت کرد، محمد نادر )شاه(، برادرش محمد هاشم، 

صدراعظم و برادر دیگرش شاه محمود، وزیر حربیه و بعد صدراعظم کشور بود.
افغانستان در جریان دهه  ی ۱34۰ خورشیدی بنا به فشار بین  المللی از بیرون و رشد مطالبات 
عادالنه    ی مردم از داخل، صاحب قانون   اساسی مشروطه شد. در قانون   اساسی افغانستان، مصوب 
9 میزان ۱343، تمرکز قدرت کاهش یافت و حکومت از حالت خاندانی خارج گردید. در این قانون 
صدراعظم از طرف شاه انتخاب می  گردید، ولی تنها اعضای کابینه به تأیید  پارلمان نیاز داشتند 
و به پارلمان پاسخ گو بودند. قوه ی مقننه نیز شامل گرایش  های سیاسی متفاوت بود. در آن زمان 
فقط جریان دموکراتیک نوین )شعله ی جاوید( از اصالحات و پارلمانتاریزم حمایت نمی  کرد. خلق 
و پرچم و دسته  های مربوط به اخوان  المسلمین همه از آن اصالحات حمایت کردند و شریک 

دولت و پارلمان بودند.)4(
انتخاب  انتصابی و غیرمستقیم  نشست های  شورای   ملی که در آن زمان اعضای آن  به شکل 

می  شدند،  به صورت آزاد، مستقیم، سری و عمومی برگزار می  شدند.)۵(
پارلمان به   عنوان قوه  ی قانون  گذار، از نظارت کافی بر نظام برخوردار بود. در آن قانون، قوه  ی 
قضائیه از مجریه جدا شد  و به عنوان نهاد مستقل عرض اندام کرد. وجوه مشترک آن با قانون   
اساسی اخیر در این است که در هردو هیچ قانونی نمی  توانست متناقض اساسات دین   مقدس 

اسالم باشد؛ اما قدسی بودن شاه کماکان به حیث سایه  ی خدا در آن حفظ گردید.
آن سند حقوقی نیز عمر طوالنی ای نداشت و با کودتای ۲۶ سرطان ۱3۵۲،  قانون   اساسی »۱343 
خورشدی« تعلیق و سپس ملغا شد و یک نوع حاکمیت اقتدارگرا و متمرکز، اما به نام جمهوری 

روی کار آمد.)۶(
در سند برنامه ی آن نظام که به نام قانون   اساسی جمهوری افغانستان در ۵ حوت ۱3۵۵ به   نشر 
رسید، قوه  ی قضائیه و مقننه هر دو دست  نگر رییس قوه  ی مجریه )رییس   جمهور کشور( شدند 
و نظام  سازی  غیرسنتی )غربی( روی کار آمد. دو سال و اندی نگذشت که کودتای 7 ثور ۱3۵7 
صورت گرفت و قدرِت با ماهیت ایدیولوژیک و غیر دموکراتیک، به گونه  ی بی  نظیری، تمرکزگرا 
شد. شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان که در فرمان شماره یک به عنوان 
عالی  ترین مظهر قدرت معرفی گردید، مظهر قوه  ی مقننه، قضائیه و به  ویژه اجرائیه بود. بعد از 
گذشت حدود دو سال، در ۲۵ حمل  ۱3۵9 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به نشر 
رسید. در این قانون که هرسه قوه زیر تأثیر مستقیم و شدید شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک 
قرار داشتند، ساختار قدرت در مجموع در انحصار یک حزب قرار گرفت که پی  آمد آن به فاجعه  ی 
بزرگی در کشور بود. اما قانون   اساسی جمهوری ]اسالمی[ افغانستان که به تاریخ ۶ دلو ۱3۸۲ 
خورشیدی، بعد از تصویب لویه   جرگه به توشیح رییس   جمهور کرزی رسید، اولین سند رسمی در 

تاریخ افغانستان است که با پسوند اعتقادی ارتباط پیدا کرد. در ماده های  ۱، ۲ و 3   در این سند 
روی توسعه ی سیاسی و فرهنگی لیبرالیزم و دموکراسی طوری تأکید شده است که شهروندان 
کشور خط قرمز اعتقادات و باورهای دینی را که در ماده سوم  روی آن تأکید جدی صورت 
گرفته، هرگز از نظر دور نداشته باشند. اما پیش از این که به بررسی این قانون بپردازیم، الزم 
است، مکث کوتاهی روی نظام فرهنگی در کشور و خصوصیات لیبرالیزم در افغانستان صورت 
گیرد. اساس نظام فرهنگی افغانستان، اختالطی از باورهای دینی و عرف قبیله ای است. این 
باور فرهنگی، در بسیاری موارد حتا توسط نخبگان فرهنگی-دینی و لیبرال  از هم دیگر قابل 
تفکیک نبوده است. اما چون روند تکامل، جریان جبری تاریخ بشریت را تشکیل می  دهد، در 
از  باورها به بخشی  افکار و اعتقادات مردم درز برداشته  یا آن  باور در  سال  های اخیر هردو 
فرهنگ سیاسی و باورهای عرفی قبیله ای تبدیل شده و با رنگ و لعاب مدرنیته، به گونه  ی 
کذایی وارد مرحله  ی گذار به لیبرالیزم گردیده اند. اما لیبرالیزم افغانی که در آن افراد ظاهراً 
)حتا در سطوح باال( نسبت به تعلقات قبیله ای و باورهای دینی خود احساس بی تعلقی نشان 
می  دهند، یک نوع لیبرالیزم ریاکارانه است. در این نوع لیبرالیزم تا کنون روابط قبیله ای و دینی 
کاماًل ارزش  های خود را به نفع هویت فرد از دست نداده اند. از همین   رو، تکیه روی هویت 
فردی و حتا عالقه به ملی  گرایی و باور به وطن  دوستی  یا میهن  پرستی هم در آن کمرنگ به 
نظر می  رسد. لیبرالیزم برخالف ارزش  های فرهنگی و قبیله ای که در آن هویت فرد )شخص( 

در برابر هویت جمع اصالت خود را از دست می  دهد، روی هویت فرد تکیه می  نماید.
رویدادهای ۱3 سال اخیر نشان دادند که برای افراد و حتا گروه  های نوگرا هم، منافع شخصی و 
تعیین جایگاه و هویت فردی فراتر از تمایالت سنتی و باورهای دینی قرار نداشته و تکیه روی 
لیبرالیزم هم پوشش ابزاری ای بیش نبوده است. به ویژه انتخابات اخیر نشان داد که در شرایط 
بحرانی لیبرالیزم افغانی در برابر تمایالت فرهنگی و عرف قبیله ای، فرصت  طلبانه برخورد نموده  
و نمی  تواند بستر  مناسبی برای ایجاد اعتماد میان ملیت  ها و اقوام این سرزمین محسوب گردد.
در جریان یک دهه  ی اخیر بهترین گواه در این زمینه، برخورد تند مجلس نمایند  گان روی 
موضوع پوهنتون و دانشگاه، تغییر نام یکی از دانشگاه  های کشور به نام رهبر جمعیت اسالمی 
درون  فرقه ای  تنش  های  ایجاد  الکترونیکی،  تذکره  ی  در  قومی  هویت  معرفی  افغانستان، 
دانشگاه کابل، تعیین روز شهید در جنتری کشور و سرانجام، افتضاح بی نظیر یا انفجار تمایالت 

سنتی قبیله ای در انتخابات ریاست جمهوی اخیر کشور می  باشند.
چالش عمده   ای که در این زمینه ایجاد شد، از جانب حلقات و اشخاصی صورت گرفت که در 
ظاهر نوگرایی و تجدد اسالمی را مغایر با توسعه  ی سیاسی و لیبرالیزم ارزیابی نمی  کردند و 
فکر می  شد که جریان  های تجددگرای  اسالمی در افغانستان که در دولت کنونی شرکای اصلی 
قدرت محسوب می  شوند، همانند نوگرایان دینی در ترکیه و حتا ایران فقاهتی  یا پاکستان و 
اندو نزی و مالزی زیر نظر و رهبری مستقیم جهان غرب از کثرت  گرایی حمایت می  نمایند. اما 
۱3 سال اخیر نشان داد که این نیروها در صورتی که نظارت غرب کم  رنگ گردد، از الگوهای 
سنتی خود هرگز دست  بردار نیستند. به بیان واضح  تر، در این جا نماینده ی سیاسی و فرهنگی 
مطالبات قبیله ای، قومی و فرقه ای، گروه-های نوگرای  دینی اند و برای رشد لیبرالیزم، چالش 
ایجاد کرده اند. بعد از ۱3 سال، تجددگرایی دینی و افغانی در عمل  نشان داد که تأکید سیاسی 
برای ایجاد نظام قانون  مند توسط کارگزاران نظام، فاقد خرد ورزی قانون مند غرض توسعه  ی 
نهادهای سیاسی مدرن و معیاری است؛ اما در واقعیت منافع و اغراض شخصی، عواطف و 
احساسات فرقه ای، رفتارهای سنتی و عرفی همانند گذشته کماکان موجودیت شان را حفظ 

کرده اند.)7(
ادامه دارد...

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان
 )از 1301  تا 1382 خورشیدی(
بخش اول عبدالخالق آزاد



چهار شنبه5 قوس، 1393سال سوم شماره 719  

فن آوری  از  که  دیده ام  زیادی  ساعت های  کنون   تا 
نوع  در  آن ها  از  بسیاری  و  می برند  بهره   e-ink
اما ساعتی که اخیرا  خود عالی به حساب می آیند؛ 
جاپانی ها ساخته اند، کمی متفاوت است. این ساعت 

بیش از دو سال است که اسنادی در مورد جاسوسی 
امریکا و انگلیس و دیگر دولت های غربی از کاربران 

هستید  کودک  دارید،  سنی  چه  که  نمی کند  فرقی 
صحبت  وقتی  مرد؛  یا  هستید  زن  بزرگ سال،  یا 
استقبال  آن  از  همه  می شود،  راحتی  و  آسایش  از 
خوش فکر  انسان های  و  نو  ایده های  می کنند. 
همواره سعی می کنند دنیای ما را به محل بهتری 
برای زندگی تبدیل کنند. گجت Flow یکی از آن 
ایده های جالبی است که می خواهد جای موس را در 
کامپیوتر ما بگیرد. این دستگاه الکترونیکی با ابعاد ی 

نه تنها می تواند صفحه ی نمایش خود را تغییر دهد، 
بلکه ظاهر کل ساعت بسته به دلخواه شما تغییر 

خواهد کرد!
از  خود  بند  قسمت  در  حتا  این ساعت  حقیقت  در 

 )moons10 ( کامپیوتر های کم حجم شرکت 10مونز 
سیستم  دو  از  پشتیبانی  قابلیت  و  معقول  قیمت  با 
بازار  روانه ی  دیگر  چندی  تا  اندروید  و  ویندوز  عامل 
ساخت  در  طوالیی  ید  چشم بادامی ها  شد.  خواهند 
کامپیوتر های  دارند.  و  داشته  منظوره  گجت های چند 
با  که  هستند  گجت ها  دست  آن  از  نیز   D9i
از  وسیعی  قشر  خود،  منظوره ی  چند  قابلیت های 
دارند.  نظر  در  هدف  جامعه ی  عنوان  به  را  مخاطبان 
شما می توانید این محصول را به تلویزیون وصل کنید 
چینی  برند  ببرید.  بهره  اندروید  اپلیکیشن های  از  و 
دو  از  خود،  کامپیوتر های  مدل  جدیدترین  در  10مونز 
سیستم عامل ویندوز 8.1 و اندروید 4.2 بهره برده است 
آغاز  هنگام  در  تا  می دهد  را  قابلیت  این  کاربر  به  و 
به کار دستگاه، یکی از این دو سیستم عامل را برگزیند. 
کامپیوتر های مذکور در حال حاضر تنها برای عرضه 
در بازار چین در نظر گرفته شده اند و 81 دالر امریکایی 
گجت های  این  که  است  ذکر  شایان  دارند.  قیمت 
نوآورانه، پروسه ی ساخت خود را با همکاری دو شرکت 

گوگل و اینتل پشت سر گذاشته اند.

ا نترنت و تیلفون همراه منتشر شده و نگرانی هایی 
یک  نگرانی ها  این  تشدید  با  است.  برانگیخته  را 

کوچک، قادر است فرمان های حرکتی و لمسی شما 
را به بهترین شکل اجرا کند. نکته ی جالب در این ابزار 
این است که شما می توانید حرکات سفارشی را برای 
اجرای دستورات مختلف در آن تنظیم کنید. به عنوان 
مثال، اگر شما کف دست خود را در باالی این گجت 
دهید،  حرکت  پایین  یا  باال  سمت  به  و  دهید  قرار 
صدای موزیک کم  یا زیاد می شود. گجت Flow در 
حال حاضر با تمامی سیستم های عامل کامپیوتر و 

الکترونیکی بهره برده است تا کاربر  فن آوری کاغذ 
بتواند به سادگی هر طرحی را که دوست دارد، تنها به 
فشردن یک دکمه برای ساعت خود انتخاب کند. با 
ترکیب طرح های روی بند و صفحه ی نمایش، در کل 
24 طراحی مختلف برای ساعت خود خواهید داشت 
که برای افراد تنوع طلب تا حد زیادی رضایت بخش 
است. البته این ساعت یک ساعت هوشمند نیست 
قرار  اختیار شما  در  را  زمانی  اطالعات  و چیزی جز 
نخواهد داد؛ اما خوب، این گاهی یک مزیت محسوب 
می شود؛ چرا که بر خالف ساعت های هوشمند دیگر، 
این ساعت با یک بار چارج تا دو ماه شما را همراهی 

خواهد کرد.
جاپانی   توسط  وب سایت   اکنون  هم   FES ساعت 
جمعی  سرمایه ی  کسب  به  Makuake  که 
برای طرح های مختلف می پرداز د، پشتیبانی می شود 
و در حال حاضر حدود 2.7 میلیون ین جاپان، معادل 
نوع  در  که  است  کرده  جذب  سرمایه  دالر   23.000
محسوب  طرحی  چنین  برای  بزرگی  موفقیت  خود 
می شود؛ چرا که 40 درصد سرمایه ی الزم در حالی 
اتمام  تا  دیگر  روز   98 هنوز  که  است  شده  تأمین 

مهلت تأمین سرمایه باقی مانده است.
این  در  می توانند  محلی  افراد  تنها  متأسفانه 
با  افراد می توانند  این  و  سرمایه گذاری شرکت کنند 
این ساعت های  از  یکی  دالر، صاحب  پرداخت 167 

زیبا شوند.

عرضه  را  مگابایتی   26 برنامه ای  نرم افزاری  شرکت 
کرده و مدعی است این برنامه با اسکن کردن دقیق 
کامپیوتر های کاربران، ظرف مدت حداکثر 30 دقیقه 
تعیین خواهد کرد که آیا نهادهای جاسوسی و هکرها 
در حال سرقت اطالعات و دست برد از کامپیوتر افراد 
هستند یا خیر. این برنامه که Detekt نام دارد، 
از سایت github.com قابل دسترسی است و 
با تمامی نسخه های ویندوز، به غیر از نسخه ی 8.1، 
محقق  یک  توسط  مذکور  برنامه ی  دارد.  سازگاری 
و   Claudio Guarnieri به نام  امنیتی 
با همکاری چند سازمان مدنی و مردم نهاد طراحی 
شده و وی مدعی است، با نصب آن می توان طیف 
گسترده ای از برنامه های جاسوسی را مورد شناسایی 
قرار داد. طراح برنامه ی مذکور تأکید کرده که کاربران 
به  قادر  مذکور  برنامه ی  باشند  داشته  انتظار  نباید 
شناسایی همه ی بدافزارهای پیچیده باشد و احتماال 
 ،Detekt عملکرد  بررسی  با  بدافزارنویسان 
محصوالت مخرب تری که غیرقابل شناسایی باشند 

را عرضه می کنند.

تبلت سازگار است و سازندگان آن قول هماهنگی آن 
با گوشی های همراه را داده اند. برنامه های کامپیوتری 
از قبیل اتوکد، فتوشاپ و رادیو ا نترنتی Spotify و 
تعدادی دیگر قادر به انجام دستورات Flow هستند. 
بنابراین، فرقی نمی کند که شما مهندس هستید یا 
طراح گرافیک، همه می توانند از این گجت و کارایی 
تکنولوژی ای  با  اوصاف،  این  با  نمایند.  استفاده  آن 
روبه رو هستید که با توجه به ابعاد کوچکش، می تواند 
در محل کار، منزل و رستورانت به جا گزین بالمنازعی 
برای موس شما تبدیل شود و تجربه ی جدیدی را در 

اختیار کاربران قرار دهد. 

6

بگو مگو از

من تا حاال از خدمات شبکه ی مخابراتی اتصاالت راضی ام. 
گر چند هر از گاهی دوستانی که از جهان اول زنگ می زنند، 
گالیه دارند و یار جان هم گله دارد. هفته ی گذشته علی 
تابش چند بار زنگ زد و فقط در آخرش شنیدم که »ای 
بابا!« و دیگر زنگ نزد. یعنی صدا رد نمی شد. با سیم کارت اتصاالت دقیقه ی 5 افغانی 
به پاکستان صحبت می کنم. از این بابت راضی ام؛ اما انترنت اتصاالت بیش از این قابل 

تحمل نیست. هم گران است و هم خرامان خرامان کار می کند. این از این و اما بعد:
کنم،  تظاهرات  نمی خواهم  اما  پیوستم.  ناراضی  خواهران  و  برادران  به جمع  من  مثال  
انتخاب می زنم و بساط مشتری گری خود را  نمی خواهم سیم کارت بسوزانم؛ دست به 

پیش کدام شرکت دیگر  پهن می کنم.

شهر خمار
خیابان های این شهر حشیش تنفس می کنند. شهر خمار 
است. مار پر خط و خاِل اعتیاد، دوِر تن این مردم حلقه زده 
است و بسی هنرمندانه نفِس تلخ و زهرآگینش را بر روِح 
آن ها می دمد. دود همزمان کیف و نابودی و در واقع »نابودِی کیف ناک« است. آرام 
و بی صدا طبقاِت پاییِن اجتماع را یک راست به دوزِخ نیستی می فرستد. زندگی، فقط 
یک کیف است. کیِف بنگ و حشیش و انواع مواِد مخدر کشنده. کارگراِن فقیر هر 
آن چه در طوِل روز به دست می آورند، با فرارسیدِن شب دود می کنند و بر باد می  دهند.

گزارش ریزه گل را دیدید؟ بلی، همان زنی که اخیرا 
با  را در همکاری  از آن ها  با طالبان 25 تن  نبرد  در 
دیگر اعضای خانه اش کشت. وی پسر جوانش را از 
و  گرفت  خون  را  چشمانش  پیش  و  بود  داده  دست 
سرانجام دست به اسلحه برد. اما اخیرا بعضی دوستان به صحت و ثقم گزارش 
طلوع به آن شیوه ای که روایت کرده است، شک کرده اند. البته در این که گزارش 
تلویزیون های نام دار کشوری گاهی بیش تر به یک سخنرانی غرا می مانند، شکی 
نیست. حتما گزارش هایی از نبرد طالبان در قندوز و امثال آن را دیده اید. حتما 
گزارش تجاوز هشت ساله ی یک پدر به دخترش و ماجرای داشتن سه فرزندش  
را شنیده اید. اگر دقت کرده باشید، خبرنگار به جای »گزارش« وضعیت، در مورد 
آب،  خواندن  دلیل  هاب  به  که  می کند  ایراد  احساسات برانگیزی  خطابه ی  آن 
چندان چنگی هم به دل نمی زند. من در این باب زیاد گپ نمی زنم که وضع 
خودمان خراب تر است... اهل فن حتما در این گونه موارد، حرف هایی برای گفتن 

دارند.
و  تخیل  البته  و  خطابه  سخنرانی،  می گویند،  نیز  اخیر  گزارش  این  مورد  در 
دستکاری نقش کلیدی داشته است. من البته بد کنم چنین ایرادی بگیرم. بعضی 
دوستان از شب تا حال می نالند که کشته بدون جسد؟ زخمی بدون خون؟ مرمی 

بدون شلیک؟ جنگ بدون جواب متقابل؟
حاال خوب است مسئوالن طلوع نیوز صحت ادعای شان را اثبات کنند. البته بابت 
تگ کردن هم معذور... در زندگی هیچ تگ نکرده بودم. بی تگ از این خرابه 

نروم یک زمان.

خالق ابراهیمی

Asad Buda

 خلیل پژواک 







جنگ ریزه گل، جنگ حامد کرزی نیست
حامد کرزی قبل از کنار رفتن از قدرت با اشاره به جنگ 
در مقابل طالبان و هم فکران شان گفته بود که این جنگ، 
این  با  وی  است.  خارجی ها  جنگ  این،  نیست.  ما  جنگ 
سخنش، در واقع نیروهای امنیتی افغانستان را مزدورانی معرفی می کرد که در جنگ 
خارجی ها و برای خارجی ها می جنگند. این آدم با چنین نگاهی، بیش از یک دهه  فرمانده  

کل قوای افغانستان بود.
قتل عام بی رحمانه  ی مردم عادی در پکتیکا به خوبی نشان می دهد که طالبان دشمن 
ناراضی نیستند. طالبان مخالفان  افغانستان. طالبان برادران  هستند، دشمن تمام مردم 
سیاسی هم نیستند. طالبان دشمن هستند  و تا وقتی که همه ی مردم، مخصوصا رهبران 
و دولت مردان افغانستان، طالبان را دشمن ندانند، بعید است که نفوذ و قدرت روز افزون 

طالبان  محدود شود.
اینک  بود.  ما  جنگ  و  داشت  جریان  خارجی  نیروهای  ورود  از  قبل  طالبان،  با  جنگ 
و  مهم تر  افغانستان   مردم  برای  جنگی،  هیچ  است.  افغانستان  جنگ  جنگ،  این  هم 
سرنوشت ساز تر از جنگ با طالبان نبوده است. همه ی مردم در سراسر افغانستان در مقابل 
بدویت و خشونت وحشت ناک طالبان، آسیب پذیر هستند. همه به درجه ای و به شکلی 
از اشکال، ستم طالبان را تجربه کرده اند  و اگر طالبان و وحشت آفرینی شان جدی گرفته 

نشود، متأسفانه در آینده هم تجربه خواهند کرد.
ممکن است جنگ با طالبان، جنگ حامد کرزی و هم فکرانش نباشد، اما اکثریت مردم را 
گریزی از این جنگ نیست. ریزه گل و فامیلش را در فراه، گریزی از این جنگ نیست. 
هزاران سرباز وطن را گریزی  از این جنگ نیست. تازه عروس و تازه داماد غور را گریزی 
از این جنگ نبود. حتا سید حبیب اهلل را در مسافرت کوتاهش به وطن، گریزی از این 
جنگ نبود. این جنگ، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، بر ما تحمیل می شود. این جنگ 
ما و در سرک ها و کوه ها و دشت های ما  ما، در شهرهای  ما، در قریه های  در کشور 
جریان دارد. سنگینی بار این را مردم بیچاره ی افغانستان و نیروهای امنیتی شان  بر دوش 

می کشند.
هزاران سرباز، در مقابل طالبان  و در دفاع از وطن و حاکمیت حامد کرزی، جان شان را 
از دست دادند  و هزاران هم وطن عادی، قربانی بربریت برادران ناراضی کرزی شدند. 
حامد کرزی اما  حق نشناسانه و نامنصفانه، از پرده ی تلویزیون، برای مردم افغانستان  از 
خوبی ها و کرامات رهبران طالبان می گوید  و از دورانی که با آن ها به سر کرده است  و از 

ستمی که بر آن ها شده است. چه زمانه ای !

Abdullah Watandar

ساعتی که مثل آفتاب پرست 
رنگ عوض می کند

کامپیوتر ارزان قیمت چینی
  با دو سیستم عامل ویندوز و اندروید

جاسوسی از کامپیوتر شما

با ماوس خداحافظی کنید، Flow  در راه است
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گوارديوال: رکورد مسي
 تا 600 سال پابرجا مي ماند

ريبري: هرگز به تيم فرانسه 
برنمي گردم

مورينيو: قهرماني در چمپيونزليگ 
شانسي است!

پپ گواردیوال، سرمربي بایرن مونیخ، با ستایش از لیونل مسي، 
بهترین  عنوان  به  آرجانتیني  ستاره ی  رکورد  که  کرد  تأکید 
ماند. مسی  پا بر جا خواهد  تا 600 سال  تاریخ اللیگا  گول زن 
در دیدار این هفته ی بارسا مقابل سویا هت تریک کرد تا تعداد 
گول هایش در رقابت های اللیگا به 253 برسد و رکورد تلمو زارا 

را پشت سر گذاشت.
بارسا  در  با مسی  تا 2012  بین سال های 2008  گواردیوال که 
کار کرد، شاگرد سابقش را به شدت مورد ستایش قرار داد. او 
به خبرنگاران گفت: »باید به مسی تبریک گفت. دست آورد او 
خارق العاده است. او رکوردی را شکست که همه فکر می کردند 
سال  برای 600  که  رکوردی  است؛  غیرممکن  آن  به  رسیدن 
پا برجا ماند. حاال 600 سال طول می کشد تا کسی رکورد مسی 

را بشکند«.
گواردیوال هم چنین در مورد شرایط مسی در باشگاه بارسلونا 
دوران  پایان  تا  مسی  ببینم  اگر  می شوم  »خوشحال  گفت: 
حرفه ای اش در بارسا بازی کند. این را از صمیم قلب می گویم«.

بر  وي  ریبري،  جریمه ی  به  پالتیني  میشل  تهدید  علي رغم 
ملی  تیم  برای  دیگر  ریبری  فرانک  پابرجاست.  خود  تصمیم 
فرانسه بازی نخواهد کرد. او در مصاحبه با »کیکر« ضمن تأکید 
بر این امر، افزود: »تکلیف من روشن است: تیم ملی تمام شد«.

کرده،  پشت  جهانی 2006  جام  قهرمان  نایب   به  این که  از  او 
احساس ناراحتی نمی کند: »من از این استراحت لذت می برم. 
وضعیت  می رسم.  خانواده ام  و  خودم  به  می کنم.  زندگی   دارم 
فعلی بسیار هم عالی است«. ریبری 50 بازی با پیراهن تیم 
ملی فرانسه انجام داده است، از جمله در جام جهانی 2006 آلمان 
و 2010 افریقای جنوبی، جام ملت های اروپا 2008 در اتریش و 

سو یس و 2012 در لهستان و اوکراین.
افریقای  در  انتظار  از  دور  و  ضعیف  نمایش های  با  خروس ها 
جنوبی در مرحله ی گروهی حذف شدند و از دور رقابت ها کنار 
رفتند. در آن زمان ریبری جزو سرکردگان شورش علیه ریموند 
دومنش، سرمربی نامحبوب فرانسه بود. از جمله   آن ها از حضور 
در تمرینات سر باز می زدند. این اتفاقات به چهره ی این بازیکن 

در افکار عمومی فرانسه بسیار لطمه زد.

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي  تأیید کرد که روبرتو دي متئو 
به دلیل کسب قهرماني در چمپیونزلیگ با آبي هاي لندن، 
اما تأکید کرد  باشگاه ماندگار است؛  این  تاریخ  همیشه در 
که قهرماني در چمپیونزلیگ، به معناي بهترین بودن یک 

تیم نیست.
فاتح  توانست  متئو  دی  هدایت  با   2012 سال  در  چلسی 
چمپیونزلیگ شد؛ اما در همان در لیگ برتر، نتوانست  در 
بین چهار تیم باالی جدول جای بگیر د. دیشب دی متئو در 
لیگ قهرمانان با شالکه مقابل چلسی قرار  گرفت و مورینیو 
معتقد است که قهرمانی در چمپیونزلیگ قابل پیش بینی 

نیست.
او به خبرنگاران گفت: »از من نخواهید در مورد او صحبت 
کنم. تاریخ، تاریخ است. وقتی چلسی قهرمان چمپیونزلیگ 
شد، او روی نیمکت تیم نشسته بود. او یک نام تاریخی در 
این باشگاه است. من چیز بیش تری برای گفتن ندارم. اسم 
من هم در تاریخ این باشگاه هست. در تاریخ یک باشگاه، 
نام های زیادی وجود دارند؛ نه اسم یکی دو تیم  یا یکی دو 

مربی و بازیکن.
من در این باشگاه تاریخ خودم را ساختم و اکنون این فرصت 
را دارم که تاریخ بیش تری بسازم. او هم مربی چلسی بود 
و تاریخ خودش را ساخت. من دو بار قهرمان چمپیونزلیگ 
چمپیونزلیگ  در  قهرمانی  هیچ وقت.  چلسی  با  اما  شدم؛ 
نیست.  اوقات  نیست. گاهی  نتیجه ی یک کار فوق العاده 
قهرمان چمپیونزلیگ  بدترین فصل تان  در  می توانید  شما 
شوید. می توانید در لیگ پنجم شوید؛ اما چمپیونزلیگ را 
فتح کنید. کاری که لیورپول و چلسی کردند. در رقابت های 
وجود  پیش بینی ناپذیری  از  زیادی  درصد  همیشه  حذفی، 

دارد.
شد.  خواهیم  رقابت ها  این  قهرمان  ما  بگویم  نمی توانم 
می کنم.  کار  تیمم  پیشرفت  و  کردن  بهتر  روی  تنها  من 
تیم های خوب زیادی در رقابت ها حضور دارند و مانند ما کار 
می کنند. من در تمام جنبه ها کار می کنم تا تیمی مانند 

تیم های فوق العاده ی فصول 2004 تا 2006 داشته باشم«.

آلونسو: دوست دارم
 از فوتبال بازي کردن لذت ببرم

آنچلوتي: مي خواستم بالوتلي را بخرم

رومينيگه: سيتي را در منچستر شکست مي دهيم

دي متئو: به دنبال انتقام از چلسي نيستم

انريکه: سوارز هنوز
 با مسي و نيمار هماهنگ نيست

تاپياس: با مسي،
 ريال فوق کهکشاني مي شود

کرايف: رونالدو هيچ وقت
 براي بارسا بازي نمي کند

يورش مسي براي ثبت يک رکورد ديگر

مونیخ   بایرن  باتجربه ی  هافبک  آلونسو،  ژابي 
که  زیادي  موفقیت هاي  علي رغم  کرد،  اعالم 
اما  آورده،  به دست  حرفه اي اش  دوران  طول  در 
بیش تر  چیزهاي  گرفتن  یاد  تشنه ی  هم چنان 
است. آلونسو دیشب در حالی قرار بود همراه با 
دیروز  بگیرد که  قرار  مقابل سیتی  مونیخ  بایرن 
چمپیونزلیگ،  در  قهرمانی  که  او  شد.  ساله   33
دارد،  کارنامه  در  را  اللیگا  و  جهانی  جام  یورو، 

اعالم کرد که هنوز از بازی کردن لذت می برد.
او به خبرنگاران گفت: »نسبت به وقتی که جوان 
و  تجربه  است.  کرده  تغییر  چیزها  خیلی  بودم، 
مسئله  مهم ترین  اما  دارد؛  زیادی  اهمیت  دانش 

ببرید«.  لذت  کردن  بازی  از  هنوز  که  است  این 
کسب  خوبی  نتایج  قهرمانان  لیگ  در  سیتی 
این رقابت ها قرار  از  نکرده و در آستانه ی حذف 
دارد؛ اما آلونسو که تجربه ی بازی در لیگ برتر را 
هم دارد، تیم پیگرینی را یکی از بهترین تیم های 
دنیا می داند: »دشوار است که بگوییم چرا آن ها 

در چمپیونزلیگ موفق نبودند. 
در  دنیاست.  تیم های  بهترین  از  یکی  سیتی 
شده،  دشوار  آن ها  برای  کار  گروهی  مرحله ی 
خواهند  را  تالش شان  تمام  آن ها  مطمئنا  اما 
کرد. فوتبال مثل ریاضی نیست. پول نمی تواند 

همه چیز را تعیین کند«.

کارلو آنچلوتي، سرمربي ریال مادرید  فاش کرد که 
در زمان حضورش در پاریس سنت جرمن، قصد 
در  اما  بگیرد؛  خدمت  به  را  بالوتلي  ماریو  داشت 
آنچلوتی در  ابراهیموویچ را خرید.  نهایت، زالتان 
به دنبال  پی اس جی  در  حضورش  فصل  دومین 
خرید یک مهاجم بزرگ بود و بالوتلی را به عنوان 
او  وجود،  این  با  داشت.  نظر  در  اصلی  گزینه ی 
به  را  میالن  زمان  آن  سویدنی  مهاجم  سرانجام 
»آیا  ریپابلیکا گفت:  به ال  کارلتو  خدمت گرفت. 

بالوتلی را می خرم؟ در واقع زمانی که در پاریس 
او در  را بخرم.  او  بودم، سعی کردم  سنت جرمن 
کرده  کار  فوق العاده  اصلی  ترکیب  در  یورو 2012 
بود. اما بعد از آن، فرصت خرید زالتان فراهم شد. 
ما تصمیم گرفتیم یک گزینه ی مطمئن تر بخریم. 
جایی  در  باید  ماریو  لیورپول؟  در  بالوتلی  شرایط 
احساس راحتی کند تا بتواند بازی های خوبی ارائه 
بدهد. تردیدی ندارم که او در نهایت موفق خواهد 

شد. همه چیز به خودش بستگی دارد«.

با این که صعود زودهنگام بایرن از مرحله ی گروهي 
اما  است؛  شده  مسجل  چمپیونزلیگ  رقابت هاي 
این  باقي مانده ی  بازي هاي  هم چنان  تیم  این 
مرحله را جدي مي گیرد. کارل  هاینس رومینیگه، 
نایب رییس باشگاه بایرن مونیخ در مورد بازی آتی 
»مطمئن  گفت:  منچسترسیتی  مقابل  تیم  این 
باشید ما در دو بازی باقی مانده امتیازی به حریفان 
صدرنشین  حالی  در  باواریایی ها  نمی دهیم«. 
بالمنازع گروه E هستند که در ابتدا تصور می شد، 
آن ها کار بسیار دشواری در این گروه داشته باشند. 
اما آن ها در این رقابت ها فراتر از حد تصور ظاهر 
شدند و قصد دارند با همین روند به جلو بروند. به 
این ترتیب، منچسترسیتی که قرار بود دیشب  از 
ساعت 12:15 برابر این تیم آلمانی به میدان برود، 

به هیچ عنوان کار آسانی نخواهد داشت.
رومنیگه معتقد است، بازیکنانش هنوز از انگیزه ی 
کافی برخوردار هستند و هدف شان کسب پیروزی 
است. وی تأکید کرد: »ما در منچستر برای کسب 
میلیون  یک  پاداش  آوردن  به دست  و  امتیاز  سه 
شرایط  مقابل  در  کرد«.  خواهیم  تالش  یورویی 
مانویل  شاگردان  است.  متفاوت  کامال  سیتی 
صعود  بعدی  دور  به  می خواهند  اگر  پلگرینی 
کنند، باید این بازی را ببرند. در صورت شکست 
و همزمان پیروزی AS رم مقابل زسکا مسکو باز 

هم صعود سیتی با اما و اگر همراه می شود.
گفت:  تیم  این  فرانسوی  بازیکن  نصری،  سمیر 

»باید خوشحال باشیم که کماکان شانس صعود 
داریم. معموال وقتی از چهار بازی تنها دو امتیاز 
گواردیوال  پپ  می شوی«.  حذف  می کنی،  کسب 
اعالم کرده، تیمش با جدیت تمام به مصاف سیتی 
بازیکن  بوآتنگ،  این حال، جروم  با  رفت.  خواهد 
بازی  در  مصدومیت  دلیل  به  آلمان ها  تأثیرگذار 
بوندسلیگایی اخیر مقابل هوفنهایم، نمی تواند به 
و  بزرگ  دیگر مصدوم  فیلیپ الم  برود.  انگلیس 
احتماال سباستین  که  است  تیم  این  صاحب  نام 
شنبه  روز  رودی  شد.  خواهد  وی  جانشین  رودی 
مقابل هوفنهایم اولین گول خود در بوندسلیگا با 

پیراهن بایرن را به ثمر رساند.
راینا،  په په  اشتارکه،  تام  پیزارو،  داوید آالبا، کلودیو 
هولگر باداشتوبر و خاوی مارتینز بس مصدومان 
باستین  می دهند.  تشکیل  را  گواردیوال  تیم 
شواین  اشتایگر هم که اخیرا با پشت سر گذاشتن 
مصدومیت طوالنی مدتش تمرینات خود را از سر 
گرفته، هنوز از آمادگی صد درصد برای نود دقیقه 

بازی کردن برخوردار نیست.
از سوی  دیگر، پی یر امیل هویبرگ و ژردان شقیری 
دو نیمکت نشین ناراضی بایرن چندی است با ابراز 
از  به رفتن  از وضعیت خود، تمایل خود  ناراحتی 
دل خوری  مسئله  این  کردند.  اعالم  را  مونیخ 
بازی  در  که  به طوری  داشت؛  پی  در  را  گواردیوال 
خود  نیافت  اجازه   حتا  شقیری  هوفنهایم  مقابل 

راگرم کند.

آستانه ی  در  شالکه   سرمربي  متئو،  دي  روبرتو 
دیدار تیمش مقابل چلسي، تأکید کرد که به فکر 
انتقام گرفتن از آبي هاي لندن نیست. این مربی 
موقت  مربی  عنوان  به   2012 بهار  در  ایتالیایی 
تیم  این  با  و  گرفت  برعهده  را  چلسی  هدایت 
قهرمان چمپیونزلیگ شد. مدیران چلسی قرارداد 
او را دایمی کردند؛ اما کمتر از 10 ماه بعد او به 
دلیل حذف تیمش از لیگ قهرمانان در مرحله ی 
گروهی، اخراج شد.  او امشب برای اولین بار مقابل 
تیم سابقش قرار خواهد گرفت؛ اما تأکید کرد که 
به دنبال انتقام گیری از چلسی نیست. دی متئو به 
خبرنگاران گفت: »صادقانه بگویم، من چندان به 
فاینل مونیخ 2012 فکر نمی کنم. من آدمی هستم 
که همیشه به جلو نگاه می کند؛ نه به پشت سر. 
من در حال زندگی می کنم؛ اگرچه خیلی ها هستند 

که من را به یاد آن دیدار می اندازند. 
کردم  سپری  چلسی  در  را  زیادی  سال های  من 
باشگاه می شناسم؛  این  را در  افراد زیادی  و هنوز 
یک  این  اما  را،  باشگاه  بازیکنان  طور  همین 
ارتباطی  من  کار  به  و  است  شخصی  مسئله ی 
ندارد. فردا ما تنها روی کار خودمان تمرکز داریم. 
من اصال به انتقام گرفتن فکر نمی کنم. من دوران 
با آدم هایی فوق العاده  باشگاه  فوق العاده را در آن 

داشتم«.
شالکه در حال حاضر با 3 امتیاز اختالف نسبت 

به چلسی، در رتبه ی دوم گروه قرار دارد؛ اما اگر 
در دیدار امشب شکست بخور د و در دیدار همزمان، 
یکی از دو تیم ماریبور یا اسپورتینگ لیسبون به 

پیروزی برسد،  به رتبه ی سوم سقوط خواهد کرد.
گروه  اول  مدعی  هم چنان  چلسی  که  »البته 
است. اما جدا از این موضوع، هنوز همه ی تیم ها 
شانس دارند. ما می توانیم تیم اول گروه شویم. در 
چمپیونزلیگ، پیروزی در دیدارهای خانگی بسیار 
باید  نمی شود.  قطعی  چیزی  امشب  است.  مهم 
آن  از  بعد  و  بود  دیدارهای همزمان  نتایج  منتظر 

هم دیدار آخر گروه«.

قرار بود بارسلونا دیشب از دور پنجم مرحله ی 
گروهي لیگ قهرمانان در قبرس به مصاف 
از  انریکه  نیز  بازي  این  در  برود.  آپویل  تیم 
خواهد  استفاده  ترسناکش  تهاجمي  مثلث 
کرد. لوییس انریکه به نظر می رسد که بحران 
شکست در مقابل ریال و سلتا را پشت سر 
گذاشته و سه برد متوالی اخیر، این تیم را به 
ساحل امنی رسانده است. انریکه در نشست 
خبری پیش از بازی با آپویل، در مورد دلیل 
عدم گول زنی سوارز برای بارسا گفت: »سوارز 
به تازگی به جمع ما اضافه شده و هنوز با نیمار 
و مسی هماهنگ نیست. توجه داشته باشید 
که مسی و نیمار بیش از یک سال است که 
است  درست  می کنند.  بازی  یک دیگر  کنار 
که لوییس گولی نزده؛ اما مشارکت تیمی او 

فوق العاده بوده و چندین پاس گول داده است. 
او در آژاکس و لیورپول نشان داده که بازیکنی 
در خدمت تیم است. به عنوان مربی بارسا از 

عملکرد سوارز رضایت دارم«.
انریکه در مورد تغییر پست ژاوی و راکیتیچ در 
مقابل سویا گفت: »هر دو بازیکن خصوصیات 
برد  به دنبال  نیز  ما  و  دارند  باالیی  تهاجمی 
و  بارساست  باارزش  کاپیتان  ژاوی  بودیم. 
و  راکیتیچ  او،  به  پست  تغییر  این  امیدوارم 

هم چنین دنی آلوس کمک کرده باشد«.
در انتها سرمربی بارسا در مورد احتمال جراحی 
بسیار  توماس  »برای  گفت:  فرمالن  توماس 
متأسفم و داستان او مرا آزرده می کند. با این 
حال، این تصمیم تیم پزشکی باشگاه است و 

بازیکن نیز این مسئله را قبول کرده است«.

باشگاه  رییس  نایب  تاپیاس،  فرناندز  فرناندو 
ریال مادرید، معتقد است که اگر این باشگاه 
قصد به خدمت گرفتن لیونل مسي را داشت، 
رقابت  آن ها  با  نمي توانست  باشگاهي  هیچ 
کند. مسی به تازگی اعالم کرد که از آینده اش 
در باشگاه بارسلونا مطمئن نیست و به این 
ترتیب، شایعاتی در مورد جدایی این ستاره ی 

آرجانتینی از باشگاه کاتاالنی به وجود آمد.
مقصد  عنوان  به  که  باشگاه هایی  بین  در 

احتمالی مسی از آن ها نام برده شده، نام ریال 
تاپیاس  اما فرناندز  مادرید هم دیده می شود؛ 
این موضوع را رد کرد. او به مارکا گفت: »اگر 
جدید  لیگ  یک  باید  بیاید،  ریال  به  مسی 
تیم های  از  لیگ  یک  مثال،  برای  ساخت. 
شرایط  ریال.  مقابل  در  امریکایی  و  اروپایی 
بازیکنان  تیم  هر  این که  است.  بهتر  فعلی 

بزرگی داشته باشد، رقابت بهتر خواهد شد«.

بارسا،  فوتبال  اسطوره ی  کرایف،  یوهان 
این  به  رونالدو  کریس  پیوستن  شایعه ی 
به تازگی  کرد.  توصیف  خنده دار  را  باشگاه 
خوان الپورتا، رییس سابق باشگاه بارسلونا  
با خورخه مندس، مدیر برنامه های رونالدو 
مورد  در  شایعاتی  دیدار  این  و  کرد  دیدار 
به  پرتگالی  ستاره ی  پیوستن  احتمال 

باشگاه کاتاالنی ایجاد کرد.
ریاست  انتخابات  در  دارد  قصد  الپورتا 
بارسلونا در سال 2016 شرکت کند و گفته 
وعده های  از  یکی  رونالدو  خرید  می شود 
رابطه ی  که  کرایف  اما  اوست.  انتخاباتی 
که  کرد  تأکید  دارد،  الپورتا  با  نزدیکی 
رونالدو هرگز پیراهن بارسا را به تن نخواهد 

کرد.
او به کادنا کوپه گفت: »این واقعا مسخره 
برای  رونالدو  کریس  کنیم  فکر  که  است 
بازی خواهد کرد«. کرایف هم چنین  بارسا 
در مورد شرایط لیونل مسی صحبت کرد 
آرجانتینی  ستاره ی  این  که  کرد  تأکید  و 
هرگز نوکمپ را ترک نخواهد کرد: »البته 
 200 می توانند  که  هستند  باشگاه هایی 
فکر  اما  بدهند؛  مسی  برای  یورو  میلیون 
نمی کنم او به خاطر پول بارسا را ترک کند. 
مشکل مسی با بارسا یک مشکل داخلی 
اتفاقاتی  باشگاهی  هر  در  است.  باشگاه 
مشکل  می کنم  فکر  بدهد.  رخ  می تواند 

مسی هم داخلی است«.

قرار بود بارسلونا دیشب از دور پنجم مرحله ی 
گروهي لیگ قهرمانان در قبرس به مصاف 
هفته  ابتدای  که  لیو مسی  برود.  آپویل  تیم 
با  سویا،  مقابل  در  هت تریک  با  توانست 
شکستن رکورد گول زنی تلمو زارا به بهترین 
این  دیشب  شود،  بدل  اللیگا  تاریخ  گول زن 
فرصت را داشت تا با زدن حداقل یک گول 
برابر آپویل، به تنهایی عنوان بهترین گول زن 

تاریخ لیگ قهرمانان را از آن خود کند.

در حال حاضر مسی و رائول هردو با زدن 71 
رقابت ها  این  تاریخ  گول زنان  بهترین  گول، 
هستند. با این تفاوت که رائول در 142 بازی 
این آمار را از خود به جای گذاشته، ولی مسی 
با انجام فقط 90 بازی موفق به ثبت این رکورد 
گول زنی شده است.  کریس رونالدو نیز با 70 
گول زده در 107 بازی، پشت سر این دو قرار 
می تواند  پرتگالی  ستاره ی  فوق  البته  دارد. 
امشب در مقابل بازل به این رکورد حمله کند.
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همکاری دوامدار  دوامداره －６ون 

افغانســتان د ن７يوالــ３ ！ولنــ３ پــه مرســته، د پــام  وړ پرمختــ， 
کــ７ی دی- د يــوه پيــاوړي امنيتــي ＄ــواک رامن％تــه کــول  او 
د ＊ــوون３ او روزنــ３ او پرمختــ， لپــاره د زمينــ３ برابــرول د 

دې همکاريو ＊ه ب５ل／ه ده. 
د افغانســتان د ملــي يووالــي حکومــت د هيــواد د ثبــات او  د 
＊ــ３ راتلونکــ３ پــه موخــه د خپــل کار پــه لومــ７ۍ اوونــ９ کــ３ 

بــا همــکاری جامعــه جهانــی، افغانســتان پيشــرفت هــای 
چشــمگيری نمــوده اســت- ايجــاد قــوه امنيتــی نيرومنــد 
و فراهــم نمــودن زمينــه آمــوزش و پيشــرفت مثــال هــای 

بارز آن ميباشد. 
دولــت وحــدت ملــی افغانســتان ملــزم بــر ثبــات و آينــده 
توافقنامــه  اش  کاری  هفتــه  اوليــن  در  کشــور،  مرفــه 
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